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استاندار اصفهان خواستار شد:

رعایت  سهم ۳ درصدی معلوالن در استخدام ها 

Don’t forget to use 
sunscreen even in autumn and winter
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رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان اصفهان گالیه کرد: 

 قانون پیمان ارزی زنجیر دست و پای صادرات صنایع دستی
6

 
ودربگومگوهای  روزها  این  که  خبری 
اعتراضات گم شد، این بود که دولت برنامه 
هفتم توسعه را در آینده نزدیک به مجلس 
مجلس  رئیس  لبته  ا کرد.  خواهد  تقدیم 
نیزخواسته بود که تقدیم برنامه ورسیدگی 
شود.  انجام   ۱۴۰۲ ازبودجه  پیش  آن  به 
برخالف برنامه های توسعه پیشین به جزتعداد 
بسیاراندکی ازرسانه ها، نه کسی از کارشناسان 
و صاحب نظران اعتنایی به موضوع برنامه 
هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی 
برنامه  موضوع  خبرواساسًا  این  تخصصی 
هفتم را درخور توجه دانسته است. چرا کار 
برنامه ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر 
شور و مسئولیت شناسی و مشارکت علمی 
و اجتماعی دربرنامه »بازسازی اقتصادی 

ایران« پس از پایان جنگ یا در برنامه های 
سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری 
بی اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد. 
البته نباید از وجود آشفتگی و نوعی تشتت در 
تصمیم گیری های درون دولت هم غافل ماند. 
تجربه سکان داری این چندین ماهه، اثبات 
کرده دولت در حوزه اقتصاد یک صدا نیست. 
با این که چند بار تمهیداتی اندیشیده و تالش 
شد تیم اقتصادی هماهنگ شوند اما ازدولت 
صداهای مختلف ومتنوع و حتی گاه متضاد به 
گوش می رسد. به طور مشخص می بینیم میان 
معاون اول، معاون اقتصادی و وزیر اقتصاد 
هم صدایی وجود ندارد که این ناهماهنگی در 
سطح جامعه هم بازتاب داشته. ضمن این که 
موضع سازمان برنامه هم کاماًل نامعلوم است 

و این سازمان تقریبًا سکوت اختیار کرده است. 
درحالی که گفته می شود آقای میرکاظمی به 
عنوان رئیس سازمان برنامه، نقش پررنگی 
درجهت گیری های اقتصادی دولت دارند، اما 
به جزچند مموضع گیری کلی، اظهارنظری 
درباره مسائل اساسی مهم اقتصادی ازایشان 
وسازمان زیر نظرشان نشنیده ایم. به هرحال 
این سکوت و بی خبری محض حاکی از آن است 
که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی 
ندارد که اگرداشت، دست کم به اندازه یکی از 
فعالیت های روزمره و کم اهمیت اعضای دولت 
مانند فوتبال دیدن سخنگودرجمع دانشجویان 

بازتاب رسانه ای می یافت.
 عضو سابق هیات علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی

حجت میرزایی
سرمقالـــه
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برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟
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نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسالمی:

 بخش خصوصی 200 میلیارد تومان
درشهرک رمزارزاصفهان، سرمایه گذاری کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی وعده داد:

حذف قرعه کشی
وعده خودرویی

بافت فرسوده در کمین کالنشهرهاست

 یک سوم جمعیت ایران
ساکن مناطق ناپایدار
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چهره روز

شهردار فالورجان خبر داد:

تحقق 100 درصدی بودجه شهرداری 
6فالورجان تا پایان آبان ماه

صفهان
منبع: اخبار ا

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/9/26
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/9/27

www.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401- 3- 267
خرید لوله پلى اتیلن دو جداره 

فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود 
قطر1000 میلیمتر جهت شاهین شهر   

536,000,000جارى

اصالحیه آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 آگهى مناقصه عمومى
شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2028/01/9365 مورخ 1401/8/21 هیئت تطبیق و مصوبه شماره 453 شوراى محترم اسالمى شهر خورزوق 
نسبت به اجراى عملیات ترمیم ترانشه ها و لکه گیرى آسفالت شهر خورزوق با اعتبارى به مبلغ 5/000/000/000 ریال را از طریق مناقصه عمومى و با جز ییات 

مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran.ir به صورت الکترونیکى اقدام نماید.
تاریخ انتشار: 1401/9/6 مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/9/12 مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/9/22 تاریخ بازگشایى: 1401/9/22 تاریخ اعالم برنده: 1401/9/22

شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مناقصه دستگاه اجرایى
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:

1- برگزارى مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه (در صورت 
وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)، ارسال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق 

امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مناقصه، قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقمندان به شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس 
دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام / پروفایل مناقصه گر موجود است.

سید فضل اله هاشمى - شهردار خورزوق

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1416832

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

تلفن دفتر مرکز تهران: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
 امور شهرستان ها:031-32274694  

موبایل:09131130553
فاکس: 031-32274511

نوبت اول

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/9/13



در شـــهر

Isfahan News
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استاندار اصفهان تاکید کرد: هرگونه استخدام 
در منطقه باید با رعایت سهمیه ۳ درصدی 
جذب معلوالن صورت بگیرد و ما از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان، این ُمطالبه 

جدی را داریم.
سیدرضا مرتضوی، در همایش بزرگداشت 
معلوالن در اداره کل بهزیستی اصفهان با اشاره 
به سخنان رییس جمهوری در باره استفاده از 
ظرفیت قانون اشتغال ۳ درصدی معلوالن در 
آزمون های استخدامی کشور افزود: همانگونه 
که آیت اهلل رییسی به سازمان امور استخدامی 
کشور تکلیف کردند؛ ما نیز از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان انتظار داریم تا در این 

زمینه بکوشد.
وی با اشاره به این که شناخت وظایف و 
مسوولیت در برابر معلوالن، وظیفه همگانی 
است، ادامه داد: همه ما نسبت به یکدیگر از 
جمله معلوالن مسوولیت داریم و باید به بهانه 
روز بزرگداشت معلوالن، عملکرد خود را رصد 

کنیم و برای آینده نیز برنامه داشته باشیم.
از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  مرتضوی 
محصوالت موردنیاز معلوالن توسط افراد 
دارای معلولیت طراحی و ساخته می شود که 
همین موضوع اوج توانمندی آنها را نشان 
می دهد و گویای این سخن معروف است که 

معلولیت محدودیت نیست.
وی افزود: جامعه دارای معلولیت اگر با اتکا به 
توانایی خود گامی در جهت توانمندسازی و 
رفع محدودیت هایش بردارد به هیچ بن بستی 

نمی رسد.
وی با بیان این که وظیفه نخست ما در برابر 
جامعه دارای معلولیت، ایجاد اشتغال و معیشت 
است، گفت: مهمترین مساله جامعه معلوالن، 
تامین معیشت و اشتغال آنهاست که اگر برای 
این دغدغه راهکار داشته باشیم بسیاری از 

مشکالت دیگر نیز حل خواهد شد.
اهمیت  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
مهارت آموزی توانجویان گفت: مهارت آموزی 
می تواند معلوالن را با جامعه هماهنگ کند که 
در این راستا صنعتگران اصفهان از حضور این 

قشر در مجموعه های خود استقبال می کنند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: با فراهم کردن 
زمینه اشتغال می توانیم بستر مهارت آموزی 
معلوالن و جذب آنها در عرصه های صنعتی 

را بیش از پیش فراهم کنیم.
وی، مسکن را از نیازهای اولویت دار توانجویان 
دانست و گفت: ۲ هزار و ۶۸۰ نفر از توانجویان 
فاقد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن استان 

ثبت نام کردند که جزو اولویت ها هستند.
مرتضوی تاکید کرد: در این راستا باید کمیته و 
کارگروه مناسب سازی اماکن عمومی بمنظور 
استفاده معلوالن بصورت جدی فعال شود و 
برای حمایت بیشتر از این کارگروه، شخصاً در 
برخی جلسات آنها حضور خواهم یافت تا اراده 

حاکمیت، پشتوانه این کمیته باشد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: اجرای قانون جامع 
حمایت از معلوالن از موارد حائز اهمیت است 
که اگر مواردی از آن اجرایی نشده است؛ 
مدیرکل بهزیستی استان اطالع دهد تا برای 

آن چاره اندیشی کنیم.

 رعایت  سهم
 ۳ درصدی معلوالن

در استخدام ها  

استاندار اصفهان خواستار شد:

روح اهلل خزایی روز شـنبه در همایشـی با عنوان روز جهانی افـراد با نیازهای 
ویژه کـه در سـالن پیامبر اعظم )ص( دانشـگاه اصفهـان برگزار شـد، افزود: 
اکنـون پنـج هـزار و ۲۰۰ دانـش آمـوز در ۱۱۲ مدرسـه نیـاز ویـژه و ۲ هزار 
دانش آمـوز بصـورت تلفیقـی در مـدارس عـادی اسـتان اصفهان مشـغول 

بـه تحصیل هسـتند.
وی اظهـار داشـت: در شـرایط حاضـر در کنـار مباحـث آموزشـی، خدمات 
توانبخشـی نیـز بـه دانش آمـوزان ارائه می شـود اما به حـد مناسـب و کافی 

نیسـت.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان، روز جهانی معلوالن 
را روز پاسداشـت همت و پشـتکار دانش آموزان نیاز ویژه عنوان کرد و گفت: 

شـعار امسـال روز جهانی معلوالن "پیش به سـوی دنیای فراگیر" است.
وی خاطرنشـان کـرد: با اسـتناد بـه این شـعار باید به سـمت فراگیرسـازی 
حرکـت کـرد و در اولیـن گام بایـد جایگاه هـا و امکانـات تمامـی فضاهای 
بیرونـی، مدرسـه و دیگر فضاهای شـهری که افـراد معلـول و دانش آموزان 
تردد می کننـد به گونه ای آماده شـود کـه به راحتی پذیـرای این افراد باشـد 

که این مهـم نیازمنـد تغییـر نگرش در سـطح جامعه اسـت.
خزایی ادامـه داد: در حـوزه آموزش و پـرورش نیاز به تغییر نگرش در سـطح 
مدیران مدرسـه، مسـووالن و همـه افرادی کـه بـا دانش آمـوزان در ارتباط 
هسـتند احسـاس می شـود؛ همچنین نیاز اسـت تا این افـراد آمـوزش داده 
شـوند، فضا برای آنها مناسب سـازی شـود و محتـوای کتابها هم متناسـب 

با آنها باشـد.
رئیـس اداره آموزش و پرورش اسـتثنایی اسـتان اصفهـان افـزود: در دنیای 
فراگیرسـازی دیگـر نبایـد مکانـی بـه عنـوان مدرسـه نیـاز ویـژه باشـد و 
درمجموع نباید جداسـازی صورت گیرد و دانـش آموزان بایـد بتوانند در حد 

تـوان خـود در جامعه عـادی زندگـی کنند.
به گفتـه وی باید بـرای شناسـایی اسـتعدادها و توانایی افـراد معلول تالش 
شـود و آمـوزش و پـرورش به سـمتی برود کـه مهمتریـن هدف شناسـایی 
اسـتعدادهای دانش آموزان بـا نیاز ویژه باشـد که ایـن مهم یکـی از وظایف 

معلمان و مسـووالن مدارس اسـت.
وی با بیـان اینکه ما هنـوز نتوانسـته ایم جایگاه این افـراد را در حـدی که به 
آنها باید تعلق داشـته باشـد برای آنها تعریف کنیـم، گفت: باید افـراد معلول 
را بـدون دیـدگاه ترحمی و بـه عنوان یـک فـرد دارای توانمندی و اسـتعداد 

ببینیم و بشناسـیم.
معاون فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه اصفهان نیـز در ایـن همایش گفت: 
باید در دانشـگاه اصفهان و دیگر مراکز آموزشـی و فرهنگی مشابه در استان 

از ظرفیت هـای ارزشـمند افـراد با نیاز ویـژه بهره برده شـود.
محمـد ربانی افـزود: اگـر حـدود ۱۰ درصد افـراد جامعه مشـمول نیـاز ویژه 
تشـخیص داده شـوند باید در راسـتای رشـد و تربیـت اجتماعی بـه آنها نیز 
همانند سـایران خدمـات تربیتـی، آموزشـی، ورزشـی و دیگر خدمـات ارائه 

شـود.
در ایـن مراسـم تمامـی برنامه هـای جنبـی شـامل مجـری گری، سـرود، 
ورزش باسـتانی و دیگـر مـوارد بـا حضـور دانش آمـوزان و افـراد دارای نیاز 

ویـژه و توانخـواه برگزار شـد.

رئیــس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
ــی  ــای آت ــه ریزی ه ــت: در برنام ــان گف اصفه
ــا در  ــد ت ــد ش ــاش خواه ــرورش ت ــوزش و پ آم
ــار آمــوزش  مــدارس خدمــات توانبخشــی در کن

ــود. ــه ش ــژه ارائ ــاز وی ــا نی ــوزان ب ــه دانش آم ب

 خدمات توانبخشی
 به دانش آموزان با نیاز

ویژه ارائه می شود

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی اصفهان:

گزارش

رئیس بیمارسـتان فارابی اصفهان از 
احداث پت اسـکن در این بیمارستان 
خبـر داد و گفـت: تـا دو مـاه آینـده 
اولین دسـتگاه پت اسـکن در استان 
اصفهان در بیمارسـتان فارابی شروع 
بـه فعالیت می کنـد و کمـک زیادی 
بـه تشـخیص بیمـاری سـرطان و 
جلوگیـری از سـرگردانی بیمـاران 

خواهـد کرد.
 حمیـد محمـد بیگـی در گفت وگـو 
با ایسـنا، بـا اشـاره بـه اینکه تـا چند 
سـال قبل عمده فعالیت بیمارسـتان 
فارابـی در حـوزه روان پزشـکی بود، 
اظهـار کـرد: در چنـد سـال اخیـر با 
تغییر رویکـرد، بخش هـای دیگری 
نیـز بـه ایـن بیمارسـتان اضافـه و 
تبدیل بـه بیمارسـتان عمومی شـد.

وی بـا اشـاره بـه وجـود ۲۸۰ تخت 
بیمارسـتان  در  روان پزشـکی 
فارابـی، گفـت: در کنـار تخت هـای 
روان پزشـکی، ۲۸۰ سـایر بخش هـا 
مثـل جراحـی، ارتوپـدی و آی سـی 
یو و چشم پزشـکی هم فعال اسـت و 
در اتـاق جراحی روزانـه جراحی های 
مختلـف انجـام می شـود، همچنین 
بـه زودی زایشـگاه و بخـش زنـان و 
زایمـان فعـال خواهد شـد کـه تغییر 

مهمـی در بیمارسـتان اسـت.
رئیس بیمارسـتان فارابی اصفهان از 
احداث پت اسـکن در این بیمارستان 
خبر داد و گفـت: با توجه بـه اینکه در 
اسـتان دسـتگاه پـت اسـکن وجـود 
نـدارد و بیماران در اسـتان های دیگر 
سـرگردان بودنـد، ایـن دسـتگاه در 
بیمارسـتان فارابـی نصـب شـد و 

تـا دو مـاه آینـده کمـک زیـادی بـه 
تشـخیص بیمـاری سـرطان خواهد 

کـرد.
وی همچنیـن بـه فعالیـت کلینیک 
بیمارسـتان  کنـار  در  تخصصـی 
اشـاره و تصریـح کـرد: تقریبـًا تمام 
تخصص هـا را در ایـن کلینیـک 
داریـم و روزانـه پذیرای حـدود ۶۰۰ 
بیمـار هسـتیم. در کنـار آن کلینیک 
عمومـی وجـود دارد کـه به صـورت 
فعالیـت می کنـد و  شـبانه روزی 
آزمایشـگاه و داروخانـه شـبانه روزی 

نیـز در کلینیـک مسـتقر اسـت.
محمـد بیگی طـرح بـزرگ توسـعه 
بیمارسـتان فارابـی را یـادآور شـد و 
گفـت: بـر اسـاس ایـن طـرح قـرار 
اسـت بیمارسـتان ۸۱۰ تخت خوابی 
فارابی بـه قطـب درمانـی در منطقه 
شرق اصفهان تبدیل شـود و دومین 

بیمارسـتان بزرگ اسـتان باشـد.
وی با بیـان اینکـه مراحـل تصویب 
طـرح توسـعه بیمارسـتان فارابـی 
در وزارت بهداشـت و سـازمان 
برنامه وبودجـه انجـام و به دانشـگاه 
علوم پزشـکی اصفهان ابالغ شـده، 
افـزود: انتخاب مشـاور انجام شـده و 
در مرحلـه تهیه نقشـه برای شـروع 
کار هسـتیم تـا بـا تأمیـن بودجـه 
بتوانیـم نیازهـای موجـود را برطرف 

کنیـم.
رئیـس بیمارسـتان فارابـی با اشـاره 
سـازمان  بودجـه  در  اینکـه  بـه 
برنامه وبودجـه هر سـال مبلغی برای 
طـرح توسـعه بیمارسـتان فارابـی 
اختصاص داده شـده، اما زیاد نیست، 

تأکید کـرد: اگـر بخواهیـم زودتر به 
نتیجـه برسـد همراهـی اسـتانداری 
و معاونـت عمرانـی اسـتانداری را 
نیـاز داریم تـا این طـرح سـریع تر به 

نتیجـه برسـد.
وی همچنیـن بـه همراهـی خیرین 
سـالمت اشـاره و تصریـح کـرد: در 
حـال حاضـر تعمیـر و تجهیـز اتـاق 
عمـل توسـط خیـر سـالمت آقـای 
قزوینـی بـا ۱۴ میلیـارد تومـان در 
حـال انجـام اسـت و در ادامـه قـرار 
اسـت اتاق عمـل دوم هم بازسـازی 
شـود که تحول بزرگی در جراحی در 

ایـن بیمارسـتان خواهـد بود.
رئیس بیمارسـتان فارابی خاطرنشان 
را  بیمارسـتان  ایـن  اگـر  کـرد: 

به عنـوان بیمارسـتان عمومـی در 
نظـر بگیریـم، بایـد تغییـر نـگاه در 
رده هـای مختلـف مسـئوالن ایجاد 
شـود تا هرچـه سـریع تر کمبودهای 
ایـن بیمارسـتان را برطـرف کـرده 
و بتوانیـم چرخـه ارائـه خدمـت بـه 
بیماران را کامـل کنیم تا بـار بزرگی 
از بیمارسـتان های شـهر برداشـته 
شـود و به عنوان مثـال نیـاز نباشـد 
بیمـاران تصادفی از شـرق بـه مرکز 

اصفهـان اعـزام در کنـار شـوند.
پزشـک  کمبـود  مـورد  در  وی 
متخصـص نیـز توضیـح داد: کمبود 
مشـکل  متخصـص  پزشـک 
همـه بیمارسـتان های دولتـی در 
رشـته های مختلف اسـت و بسیاری 

از بیمارسـتان ها را بـا بحـران مواجه 
کرده اسـت. دلیل مهم آن غیرواقعی 
بـودن تعرفه هـا در بیمارسـتان های 
دولتـی و راغـب بـودن پزشـکان 
بـرای کار در بخـش خصوصـی 
اسـت، چراکه تعرفـه بخـش دولتی 
و خصوصـی تفـاوت فاحشـی دارد.
محمد بیگـی بـا بیـان اینکـه ازنظر 
نیروهـای کادر در رده هـای مختلف 
پرسـتاری و خدماتـی نیـز بـا کمبود 
نیـرو در بیمارسـتان مواجهیم، گفت: 
بیمارسـتان فارابـی رو بـه توسـعه و 
مراجعـان آن در حال افزایش اسـت، 
به همیـن دلیل تعـداد نیروهـا کفاف 
مراجعـان را نمی دهـد و نیروهـا را 
دچـار فرسـودگی مضاعـف می کند.

بهره برداری از نخستین دستگاه پت اسکن در اصفهان تا دو ماه آینده
رئیس بیمارستان فارابی اصفهان خبر داد:
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جشنواره پایگاه های بسیج مساجد و محالت کشور با حضور 
۵۶۸ شرکت کننده از ۲۸ استان با قهرمانی اصفهان به پایان 

رسید.
سرهنگ روح اهلل معظم، رئیس مرکز تربیت بدنی و ورزش 
بسیج سپاه صاحب الزمان )عج( درباره این رویداد فرهنگی 
و ورزشی، اظهار کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی پایگاه های 
بسیج مساجد و محالت کشور با حضور ۵۶۸ نفر از بسیجیان از 
۲۸ استان کشور به میزبانی سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( 

استان اصفهان در ۵ رشته ورزشی آمادگی جسمانی، دارت، 
فوتبال دستی، تنیس روی میز و شنا از تاریخ ۹ الی ۱۱ آذر ماه 

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.
وی افزود: در این جشنواره فرهنگی ورزشی بسیجیان به رقابت 
پرداخته و در پایان تیم سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت. پس از آن 
تیم های سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل و سپاه حضرت 

ولی عصر )عج( استان خورستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

به گزارش ایسنا، افتتاحیه این مسابقات روز چهارشنبه نهم 
آذرماه با حضور سردار محمد هاشم پور فرمانده لشکر ۱۴ امام 
حسین )ع(، سرهنگ سید فخرالدین میرافضل، رئیس سازمان 
ورزش بسیج کشور، جواد محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان و جمعی از مسئولین در سالن آمفی تئاتر شهید 
مطهری اردوگاه شهید بهشتی برگزار شد و در آیینی از پدر 
شهید بسیجی ورزشکار عبدالمهدی کاظمی و بسیجی جانباز 

محمد مجلسی نیز تجلیل و قدردانی شد.

اصفهان قهرمان 
پایگاه های بسیج 
مساجد و محالت 
کشور شد

رئیس مرکز تربیت بدنی و ورزش 
بسیج سپاه صاحب الزمان )عج(؛

خبر اول
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رییس هیات مؤسس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان گفت: با 
از دست دادن فضای مجازی، باید ۱۰ برابر آن، تبلیغات محیطی 
کنیم که برغم هزینه های زیاد، بازهم نتیجه چندانی ندارد و به 

همین دلیل، مخاطبانمان را از دست داده ایم.

احسان جانمی، با تاکید بر حضور اجتناب ناپذیر مردم در فضای 
مجازی افزود: وقتی نتوانیم با مخاطبان خود در فضای مجازی 
ارتباط برقرار و کاالی فرهنگی مان را به تماشاگران معرفی کنیم، 

روند کارمان نیز دچار اختالل می شود.
وی تاکید کرد: وابستگی فعاالن تئاتر به مردم است و با از دست 
دادن تبلیغات مجازی، هنرمندان این عرصه هم دچار تشتت و 

مشکالت زیادی شده اند.
جانمی با اشاره به تأثیر متقابل اضالع مثلث فرهنگ، هنر و 
سیاست در تمدن آفرینی اظهار داشت: یکی از ابزارهای این 
تمدن، تبلیغات است و در عصر جدید، مردم حضور بیشتری در 
فضای مجازی دارند و به همین دلیل تبلیغات در فضای مجازی 

قیمت نازلتری دارد.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی فضای مجازی، برای تبلیغات 
محیطی اجراهای تئاتر، ارگان های دیگر هم باید پای کار بیایند 

و فعالیت کنند.
به گفته رییس هیات مؤسس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان، 
در دو ماه و نیم اخیر، تئاتر اصفهان، تنها یک اجرا در حوزه کودکان 

و یک اجرا در حوزه بزرگساالن داشته است.

وی با اشاره به اینکه حیات تئاتر و اهالی آن به تماشاگران و مردم 
گره خورده است، افزود: دلیل اجراهای کم تئاتر در اصفهان مثل 
سایر نقاط کشور این بوده است که در شرایط ناآرامی های اخیر، 

ُمخاطب برای تماشا به سالن نمی آید.
جانمی خاطرنشان کرد: از نیمه سال ۹۸ تا زمان حاضر دچار فراز و 
نشیب فراوان شده ایم و البته به فراز هم نزدیک نشده بودیم با این 
حال شرایط به شکلی پیش می رفت که بعد از همه گیری کرونا، 

دوباره بتوانیم روی پای خود بایستیم.
وی افزود: در سطح شهر اصفهان در برخی شب ها تا هفت اجرا هم 
داشتیم ولی با بروز حوادث اخیرلطمه زیادی دیدیم و درواقع هنوز 

هم رو پا نشده بودیم که دوباره به زمین خوردیم.
رییس هیات مؤسس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان تصریح 
کرد: دولت از کسب و کارهایی که بدلیل شرایط نامساعد فضای 
مجازی لطمه خورده اند، حمایت می کند و باید در این شرایط، 

عرصه تئاتر و سینما را هم مورد توجه قرار دهد.
جانمی تصریح کرد: دولت باید یارانه هایی را برای اهالی هنر 
تخصیص دهد تا تئاتری ها هم بتوانند در این شرایط، یک زندگی 

عادی داشته باشند.

با از دست دادن فضای مجازی؛

تئاتر اصفهان، مخاطبانش را از دست داده است
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شهرستان

Isfahan News

آذرماه  شانزدهم  نائین گفت:  امام جمعه 
متعلق به دانشجویان ضد آمریکا و ضد 
سلطه است و این قشر مهم، باید با تبیین 
حقایق به امید آفرینی برای جامعه بپردازند.

محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
مطهرخو در نماز عبادی سیاسی شهرستان 
نائین ضمن تبریک پیشاپیش روز دانشجو 
به تمام دانشجویان، خطاب به این قشر 
دانشجویان  کرد:  اظهار  جامعه  مهم 
به  متعلق  ماه،  آذر  شانزدهم  بدانند،  ما 
ضد  نیکسون،  ریچارد  ضد  دانشجویان 
افزود:  وی  است.  سلطه  ضد  و  آمریکا 
دانشجویان باید اطالعات خود را از منابعی 
به جز فضای مجازی بگیرند و داده های 
خود را قوی تر کنند؛ مطالعات ما کم است. 
این قشر مهم جامعه امروز باید با تبیین 
حقایق به امید آفرینی جامعه بپردازند و به 
این مطالبه رهبر معظم انقالب برای بسط 
معنویت، اخالق و بصیرت لبیک گویند و 
در این زمینه در امتداد راه پر افتخار انقالب 

اسالمی، گام بردارند.
کرد:  بیان  نائین  شهرستان  جمعه  امام 
شانزدهم آذرماه سال ۱۳۳۲، چهار ماه بعد 
از کودتای ۲۸ مرداد، دانشجویان در آن 
خفقان و شرایطی که خود آمریکا، کودتای 
۲۸ مرداد را رقم زد و در آن شرایط و آن 
یخ زدگی ملت، با آمدن ریچارد نیکسون، 
ایران،  به  آمریکا  جمهور  رئیس  معاون 
سه  جریان  این  در  و  کردند  اعتراض 

دانشجو شهید شدند.
و  آفرین  بصیرت  دانشجو   •

گفتمان ساز است
وی دانشجویان را بیدار کنندگان امت و 
کرد: شهید  بیان  و  دانست  ساز  گفتمان 
جامعه  مؤذن  را  دانشجو  )ره(،  بهشتی 
خطاب می کند. کار دانشجو بیدار کردن 
الهی  دستور  باالترین  ادای  برای  مردم 
نیز  مردم  بماند،  خواب  مؤذن  اگر  است. 
می توانند  دانشجویان  می مانند؛  خواب 
بیدار کنندگان امت و گفتمان ساز باشند و 
وظیفه مهم و سنگینی بر عهده آنها است.

مطهر خو به تبیین اهداف مسیر انقالب 
اشاره  جامعه  اقشار  تمام  توسط  اسالمی 
و خاطرنشان کرد: دشمنان نظام، انقالب 
و این ملت بیش از ۴۰ سال است برای 
خاموش کردن نور الهی، خود را به آب و 
آتش زدند اما تا کنون به حول و قوه الهی 
نتوانستند غلطی بکنند. مهم این است که 
مردم خسته و نا امید نشوند؛ تمام جامعه به 
ویژه فرهیختگان، علما، طالب، اساتید و 
دانشجویان، مردم را به عاقبت این راه آگاه 
کنند. بزرگ ترین جهاد در میدان تبلیغات 
این است. اگر آنها می خواهند با دروغگویی 
و شایعه پراکنی و رسانه هایشان، مردم را 
نا امید کنند، باید از همین طریق با آنها 
مقابله کرد. قشر مهمی که می تواند این 
کار را بکند، دانشجو است. وی اولین گام 
برای تحقق وعده الهی را داشتن امید و 
و  کرد  عنوان  آینده  به  خوشبینانه  نگاه 
گفت: امید کلید تمام قفل ها و قوه محرکه 
جامعه است. رمز و راز شکست ناپذیری 
نهضت فاطمی و حسینی، امید به تحقق 
وعده های الهی است. حضرت زینب سالم 
حقیقت  در  و  یزید  مقابل  در  علیها  اهلل 
خطاب به تمام یزیدیان تاریخ فرمود که 
هرچه می توانی نقشه بکش، هر سعی و 
تالشی می توانی بکن؛ به خدا سوگند یاد 

ما محو نشدنی است.
• پیروزی نهایی جبهه حق مبتنی 

بر قانون و برنامه ریزی است
وی افزود: پیروزی نهایی جبهه حق مبتنی 
بر قانون و برنامه ریزی است. پنج عامل 
باعث پیروزی جبهه حق و اسالم است. 
اراده الهی، رهبر الهی، نیاز فطری جامعه، 
داشتن حقانیت و جامعیت و پاسخگو بودن 
آموزه ها برای تمام نیازهای جوامع انسانی 
این پنج عامل است. از این رو مجاهدان 
جامعه حق، ذیل مدیریت رهبر الهی باید 

برای تحقق وعده الهی بکوشند.
مکتب  و  بیت  اهل  داد:  ادامه  مطهرخو 
دشمن  این  و  دارد  بسیار  دشمن  ثقلین، 
ابزارهای دشمنی را به کار می برد.  تمام 
جنگ  او،  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی 
تبلیغاتی و رسانه ای است. در چند سال 
هم  و  کشورمان  با  اینها  مقابله  در  اخیر 
اکنون هم در کشور چین، استفاده دشمن 
از این ابزار قابل مشاهده بوده و هست. 
و  بود  خواهد  ثمر  بی  اینها،  حمله  البته 
زیرا  است  حق  جبهه  با  نهایی  پیروزی 
طبق کالم وحی، خداوند پیروزی را برای 

جبهه حق مقرر کرده است.

امام جمعه نائین:

دانشجویان با تبیین حقایق 
به امیدآفرینی برای جامعه 

بپردازند

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

»عبدالعظیم خـان در دوران پیری متوجه حضور یک 
غریبـه در خانـه خود می شـود کـه قصـد دارد او را به 
قتل برسـاند. ابتدا علت این قتل رانمی داند. تماشـاگر 
زمانـی که با نمایـش و قصه روبه رو می شـود متوجه 
می شـود، چـه اتفاقاتـی در ۳۰ سـال گذشـته در این 

کوچـه و محله افتاده اسـت.«
تئاتـر، هنـری کهـن و نام آشـنا کـه بـاروح و روان 
آدمـی عجیـن بـوده و زنده تریـن هنـر جهانی متکی 
بر انسـان اسـت. تئاتـر زبان عامـل انتقال فلسـفه از 
لفـظ بـه تصویـر و به عنوان یک هنر فلسـفی اسـت 
کـه ریشـه اصلـی آن را بایـد در آئین هـا و مناسـک 
جسـت وجو کـرد. ریشـه ای بـا قدمـت نزدیـک بـه 
هـزاران سـالی کـه گذشـته و آینـده ای بـه وسـعت 
و  داشـت  برنامـه  آن  بـرای  بایـد  کـه  نامحـدود 

برنامه ریـزی کـرد و هنرمندانـش را حامـی بـود.
ایـن حمایـت امـا قالب هـا و عرصه هایـی دارد کـه 
شـرکت در رویدادهـا و جشـنواره های هنـری یکـی 
از همان هـا اسـت. چهـل و یکمیـن جشـنواره تئاتـر 
فجـر در پیش اسـت و اصفهـان، به عنـوان مهد هنر 
و فرهنـگ ایران زمین هم نمایندگانـی در این رویداد 

بین المللـی نمایشـی دارد.
»احسـان جانمـی«، نویسـنده و کارگـردان تئاتـر از 
اسـتان اصفهان اسـت و حدود سـه دهه از عمر خود 

را در عرصـه هنرهای نمایشـی گذرانده اسـت. با این 
هنرمنـد باسـابقه و فعـال در عرصه هنر تئاتـر درباره 
اثـر منتخـب وی در جشـنواره چهل ویکـم به گفتگو 

نشسـته ایم کـه در ادامـه می خوانید.
در  شـما  نمایشـی  اثـر  از  کدام یـک   •
جشـنواره تئاتر فجر پذیرفته شـده است؟

»کوچـه مختـار و ساسـان و سـیمین« نوشـته رضـا 
گـروه  اثـر  یک صدویازدهمیـن  عنـوان  گشتاسـب 
نمایـش کاوش اسـت کـه امسـال در چهل ویکمیـن 
اسـتان  از  فجـر  تئاتـر  بین المللـی  جشـنواره  دوره 
نمایـش  ایـن  داشـت.  خواهـد  حضـور  اصفهـان 
به صـورت مسـتقیم در ایـن جشـنواره شـرکت کرده 

و تـا بـه امـروز نمایـش عمومـی نداشـته اسـت.
• اثر در چه سبکی ساخته شده است؟

درمکتـب رئالیسـم جادویـی نوشـته و تنظیم شـده، 
بـا عناصـر غیـر واقع گرایانـه درآمیختـه اسـت و از 
برخـوردار  هـم  ذهـن  سـیال  تودرتـوی  الیه هـای 
اسـت که شـاهد گذر زمـان و چند زمانـی در نمایش 
هسـتیم. در حقیقـت ایـن نمایـش از الیه هـا و ابعاد 

برخوردار اسـت. مختلفـی 
نـام  بـه  فـردی  کـه  اسـت  ازاین قـرار  داسـتان 
»عبدالعظیـم خـان« در کوچـه، آدم هـا و رویدادهای 
آن محلـه در طـول ۳۰ سـال اخیـر روبـه رو اسـت.

همـه نمایش در یک سـاعت طراحی شـده اما همین 
یـک سـاعت ۳۰ سـال از زندگـی عبدالعظیـم خـان 
نمایش نامـه  در  روایـت می کنـد. شـیوه جذابـی  را 
وجـود دارد کـه تـالش کردیـم بـا کمـک بازیگران 
مجموعـه، این شـیوه را اجرایی کنیم. محمـد ترابی، 
مائـده وحیـد، فرزاد قاسـمی، رزیتا کرونـدی و محمد 
یک سـاعته  نمایـش  ایـن  نقش آفرینـان  طاهـری 

. هستند
ذکـر ایـن نکته الزم و ضروری اسـت کـه گروه تئاتر 
کاوش به عنـوان فعال تریـن گـروه نمایـش اصفهان 
پرچـم دار ایـن اسـتان در جشـنواره های مختلف ملی 

و منطقه ای با ۲۹ سـال سـابقه هنری اسـت.
• اگـر امـکان دارد کمـی بیشـتر داسـتان 
تئاتر »کوچه مختار و ساسـان و سـیمین« 

دهید؟ شـرح 
بازنشسـتگی  و  پیـری  عبدالعظیـم خـان در دوران 
متوجـه حضـور یـک غریبـه در خانـه خود می شـود 
کـه قصـد دارد او را بـه قتل برسـاند. ابتـدا علت این 
قتـل رانمی دانـد. تماشـاگر زمانـی کـه بـا نمایـش و 
قصـه روبه رو می شـود متوجه می شـود، چـه اتفاقاتی 
در ۳۰ سـال گذشـته در ایـن کوچـه و محلـه افتـاده 
اسـت. همچنیـن در ایـن نمایـش، به نوعـی به سـیر 
تاریخـی سـه دهـه اخیـر کشـورمان از دوران جنگ 
تحمیلـی هشت سـاله تا بـه امروز، نگاه شـده اسـت.

• چرا عبدالعظیم خان؟
اداره  بازنشسـته  و  معلـم  شـخصیتی  فـرد،  ایـن 
آموزش وپـرورش اسـت. معلـم ریاضـی اسـت و بـا 
منطـق اعـدادو ارقـام زندگـی می کنـد وتحـت تأثیر 
خلق وخـو وزندگـی افـراد زیـادی در طـول عمر خود 
قـرار دارد. ایـن ویژگـی جذابیت اثر را باالبرده اسـت.

اینکـه یـک نفـر چقـدر در جامعـه تأثیرگـذار اسـت 
و می توانـد در رفتـار اجتمـاع هـم تأثیـر بگـذارد در 
نمایـش دنبـال می شـود. جذاب تریـن بخـش اثر در 
شـب قتل عبدالعظیم خـان روی داده و اتفاقات جالبی 

دیگـری کـه بـا دیـدن تئاتر متوجـه خواهید شـد.

• در کدام جشنواره ها حضورداشته اید؟
در طـول سـه دهـه فعالیت هنـری در جشـنواره های 
درجه یـک، درجـه دو و گاهـی درگذشـته های دور در 
رویدادهـای درجـه سـه حضورداشـته ایم، امـا امـروز 
می کنیـم.  شـرکت  درجه یـک  جشـنواره های  در 
جشـنواره هایی ازجملـه تئاتـر فجـر، آئینی و سـنتی، 
صاحـب دالن، تئاتـر منطقـه ای، تئاتـر اسـتانی یـا 
جشـنواره ایران زمین. هرکدام بـا موضوعات متفاوتی 
بیشـتر  اجـرا می شـوند. خوشـبختانه در  در کشـور 
جشـنواره ها توانسـتیم بـرای اصفهان افتخار کسـب 

کنیم و پیشـتاز باشـیم.
• امسـال رویه جشـنواره بـا دوره های قبل 

تفاوتی کرده اسـت؟
کارگردانـان تئاتر امسـال نباید تا پیـش از ارائه اثر در 
جشـنواره تئاتـر فجـر، اجرای دیگری داشـته باشـند؛ 

اجـرای عمومی پـس از جشـنواره خواهد بود.
ایـن تصمیـم سیاسـت گذاران جشـنواره فجـر بـوده 
کـه به مانند چندیـن دوره قابـل آثار هنری ارائه شـده 
در آن رویـداد، دسـته اول باشـد تـا کارهـا از جذابیت 
بیشـتری برخـوردار باشـد. گـروه کاوش هـم بعـد از 
جشـنواره تئاتـر فجـر، در اسـفندماه یـا اوایـل سـال 
آینـده در اصفهـان و تهـران، نمایـش عمومـی دارد.

کارکـرد  بـه  نسـبت  شـما  بـاور   •
فجـر  تئاتـر  همچـون  جشـنواره های 

؟ چیسـت
بیشـتر گروه هـای تئاتری اقتصـاد شـکننده ای دارند. 
اقتصـادی  تأمیـن  ازجملـه محل هـای  جشـنواره ها 
فعـاالن هنرهـای نمایشـی اسـت. ویتریـن نمایـش 
درجه یک کشـور مـا هم جشـنواره تئاتر فجر اسـت. 
ایـن رویـداد یـک بـازار رسـمی و بین المللـی بـرای 

تئاترهـا و گروه هـای حرفـه ای اسـت.
گـروه مـا به عنـوان مجموعـه ای هنـری در شـرایط 
ایـن  در  حرفـه ای  حیـات  تـداوم  بـرای  حاضـر 
تئاتـر  جشـنواره  می کنـد.  شـرکت  جشـنواره ها 
فجـر باسـابقه ۴۱ سـاله معتبرتریـن رویـداد ملـی و 

اسـت. کشـورمان  در  بین المللـی 
ایـن سـعادت را داشـته ایم کـه همـواره پـای ثابـت 
نمایندگـی اصفهـان در جشـنواره ها بوده ایم و تالش 
مـا بـر ایـن بـوده کـه یـک جریـان مثبت و روشـن 
نمایشـی را در اسـتان رقم بزنیم. البته به شـرط اینکه 
مدیـران فرهنگـی ما را حمایت کنند و عـزم آن ها بر 
ایـن مسـئله اسـتوار باشـد کـه ازاین دسـت رویدادها 
اسـتفاده کننـد. گاهـی  اصفهـان  اسـتان  نفـع  بـه 
همراهی هـا خـوب بـوده امـا ایـن مهم همیشـگی و 

پایـدار نبوده اسـت.
• شـما موافـق دسـت اول بـودن اجراهای 

جشـنواره تئاتر هسـتید یـا مخالف؟
در ۱۵ سـال اخیـر رویـه بـه شـکلی بود کـه نمایش 
می توانسـت تا قبـل از ارائـه در جشـنواره تئاتر فجر، 
اجرای عمومی داشـته باشـد. امسـال رویه بـه دوران 

ماقبل ۱۵ سـال گذشـته بازگشـته است.
مـن تجربـه هـر دو اجـرای خصوصـی و عمومـی را 
داشـته ام. هـر دو معایـب و محاسـنی دارنـد ازجملـه 
اینکـه کاری کـه اجـرای عمومـی قبـل از جشـنواره 
داشـته باشـد آمادگـی بهتـری بـرای حضـور دارد. از 
طرفـی کار دسـت اول بـا اسـتقبال بیشـتر مخاطـب 
روبـه رو می شـود و طـروات و تازگـی خاصـی دارد 

بنابرایـن بـرای مـن تفـاوت زیادی نـدارد.
• نظـر شـما دربـاره وضعیـت هنرمنـدان 
تئاتـر شهرسـتان های اسـتان اصفهـان؟

زادگاه من زرین شـهر مرکز شهرسـتان لنجان اسـت 
و از نزدیـک بـا فعالیت هـا و تالش هـای هنرمنـدان 
دربـاره مرکـز  دارم. هرچقـدر  آشـنایی  ایـن خطـه 
اسـتان گفتـم می تـوان چندین برابـر ایـن گفته ها را 
بـه دیگـر شهرسـتان های اسـتان تعمیـم داد. بدانیم 
کـه هنرمندانـی کـه دور از مرکـز هسـتند اوضـاع 
پیچیده تـری دارنـد درحالی کـه ایـن مناطـق پـر از 
اسـتعدادهای هنـری هسـتند. لنجان، شاهین شـهر، 
کاشـان، در زمـره فعالیت هـا در تئاتـر شهرسـتان ها 

. هستند

گزارش

در گفت وگو با کارگردان اثر منتخب جشنواره تئاتر فجر مطرح شد:

»عبدالعظیم خان«؛ راوی رویدادهای محله ای به وسعت تاریخ ایران

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت گفت: استقرار 
نخستین شهرک رمز ارز کشور در فریدن واقع در غرب استان اصفهان، 
تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی را بدنبال داشته 
است. حسین محمدصالحی در گفت و گو با ایرنا افزود: در خصوص تأمین 

برق این شهرک با توجه به برخی حواشی، نگرانی وجود ندارد.
نماینده مجلس افزود: شهرک رمز ارز فریدن متعهد شده است که در صورت 
کمبود برق در شبکه سراسری کشور از مدار خارج شود، همچنین با توجه 
به وجود نیروگاه برق ۴۰۰ کیلوولت در منطقه نگرانی در این خصوص وجود 

ندارد. وی ادامه داد: استقرار این شهرک در فریدن در تقویت و فعال شدن 
شهرک صنعتی شهرستان نیز مؤثر بوده است بطوری که اکنون ۱۵ واحد 
تولیدی مراحل مختلف استقرار، احداث و فعالیت خود را در این محدوده 
آغاز کرده اند. محمد صالحی از بهسازی و تقویت مسیرهای دسترسی به 
شهرک صنعتی فریدن خبر داد و افزود: سرمایه گذارانی که در مدت ۳ سال 

در شهرک صنعتی فریدن آغاز به کار نکنند خلعید می شوند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس 
شورای اسالمی گفت: سرمایه گذارانی که در فریدن به راه اندازی واحدهای 

تولیدی اقدام کنند یا واحدهایشان را به بهره برداری برسانند، به مدت ۲۰ 
سال از پرداخت مالیات معاف می شوند. محمد صالحی افزود: با توجه به 
اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، فریدن را 
به عنوان منطقه »غیر برخوردار از اشتغال« تعریف کردند، از سرمایه گذاری 
در این منطقه بطور ویژه حمایت می شود. کار احداث مجموعه رمز ارز فریدن 
اردیبهشت سال گذشته با حضور شماری از مسئوالن استانی و محلی، در 
زمینی به مساحت ۷۸ هزار مترمربع در شهرک صنعتی شهر داران )بخش 

مرکزی فریدن( با سرمایه گذاری اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در 
مجلس شورای اسالمی:

بخش خصوصی ۲۰۰ 
میلیارد تومان درشهرک 
رمزارزاصفهان، سرمایه 
گذاری کرد

مراسـم وداع و تشـییع پیکـر مطهـر جانبـاز شـهید 
ماشـاءاهلل گلـی در شـهر آران و بیـدگل و نـوش آبـاد 
برگـزار می شـود. جلسـه هماهنگی مراسـم تشـییع و 
خاکسـپاری پیکـر مطهـر جانباز شـهید سـرافراز حاج 
ماشـاءاهلل گلی باحضور فرماندار و جمعی از مسـئوالن 

شهرسـتان در سـالن ۴ دی فرمانـداری برگـزار شـد.
ضمـن  نشسـت  ایـن  در  بیـدگل  و  آران  فرمانـدار 
گرامیداشـت یاد و خاطره رشـادت ها و ایثار رزمندگان 
اسـالم در پاسداشـت مرزهـای میهن اسـالمی اعالم 
کـرد: مراسـم وداع با پیکر این شـهید بزرگـوار همراه 
بـا نمـاز مغـرب و عشـاء در مصلـی نمازجمعـه آران و 

بیـدگل برگـزار خواهد شـد.
وی اظهـار کـرد: مراسـم تشـییع پیکـر مطهـر ایـن 
بـرروی  از پـارک شـقایق  اسـوه صبـر و اسـتقامت 

دسـتان مردم شـهید پرور نـوش آباد تا گلزار شـهدای 
آسـتان مقـدس امامـزاده محمد علیه السـالم تشـییع 

شـد. خواهد 
همچنیـن مراسـم تشـیع پیکـر ایـن شهیدسـرافراز از 
ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان کاشـان نیزبا حضور 
یـادگاران دوران دفـاع مقـدس و مسـئوالن تشـیع 

خواهدشد.
ایـن جانبـاز صبـور و سـرافراز در سـن ۶۴ سـالگی 
پـس از تحمـل سـال ها تحمـل درد و رنـج ناشـی از 
مجروحیـت ظهـر روز پنج شـنبه ۱۰ آذر مـاه ۱۴۰۱ 
دعـوت حـق را لبیـک گفت و بـه مقام شـهادت نائل 

مد. آ
شـهر نـوش آبـاد بیـش از ۱۵۰ شـهید تقدیـم نظـام 

مقـدس جمهـوری اسـالمی کـرده اسـت.

سراسـری  مانـور  چهارمیـن  و  بیسـت 
زلزلـه و ایمنـی بـا عنـوان »مدرسـه ایمن، 
جامعـه تـاب آور« در بیش از ۱۰۰ مدرسـه 

شهرسـتان برخـوار برگـزار شـد.
مانـور سراسـری زلزله به طـور همزمان در 
مـدارس شهرسـتان برخـوار بـا به صـدا در 
آمـدن آژیر خطـر وقـوع زلزله برگزار شـد.

نمادیـن  بـه صـورت  مانـور کـه  ایـن  در 
فرمانـدار  قربانـی  محمدرضـا  حضـور  بـا 
در  شهرسـتان  مسـئوالن  از  جمعـی  و 
دبیرسـتان دخترانـه الزهـرا )س( کمشـچه 
برگـزار شـد، دانـش آمـوزان بـه اجـرای 
نـکات و قواعـد ایمنـی هنگام وقـوع زلزله 

پرداختنـد.
فرمانـدار شهرسـتان  قربانـی،  محمدرضـا 
برخـوار در ایـن مراسـم خطـاب بـه دانش 
بـرای  کـه  همانطـور  گفـت:  آمـوزان 
حـوادث  در  خسـارت  بـروز  از  جلوگیـری 
طبیعـی نکات ایمنـی را آمـوزش می بینیم 
و آنهـا را رعایـت می کنیـم، بایـد در هنگام 
فتنه هـا و آشـوب ها هـم ایمنـی الزم برای 
تفکـر  بـه  خسـارت  ورود  از  جلوگیـری 

جوانـان و نوجوانـان را داشـته باشـیم.
آمـوزش  تاثیرگـذاری  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
اصـول ایمنـی و مدیریت بحران بـه اولیاء، 
مربیـان مـدارس و دانش آموزان در اشـاعه 

راه هـای  بـا  آشـنایی  و  ایمنـی  فرهنـگ 
مقابلـه بـا حـوادث، افـزود: آشـنایی دانش 
آمـوزان با اصـول و مبانـی مدیریت بحران 
و تمریـن چگونگـی پناهگیـری صحیـح، 
تخلیـه امـن اضطـراری، اطفـای حریـق و 
امـداد و نجـات از اهـداف برگـزاری ایـن 

مانورهـا در مـدارس اسـت.
ترویـج  هـدف  بـا  مانـور  ایـن  برگـزاری 
فرهنـگ ایمنـی و ارتقـاء آمادگـی دانـش 
آمـوزان و مربیـان مـدارس در زمـان وقوع 
 ۱۰۰ از  بیـش  در  منتظـره  غیـر  حـوادث 
باحضـور ۲۵  برخـوار  مدرسـه شهرسـتان 

هـزار دانـش آمـوز برگـزار شـد.

سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( اسـتان بـرای 
طرح هـای بنـگاه محـور تعطیـل شـده آمادگـی 
پرداخـت تسـهیالت تا سـقف ۱۳۰ میلیـارد ریال 

دارد.
رضـوان اصغری، مدیـر کل سـتاد اجرایی فرمان 
امـام )ره( اسـتان درجلسـه کار گـروه اشـتغال 
وسـرمایه گذاری بویین میاندشـت گفـت: اگر در 
بخـش کشـاورزی طرحی کـه توجیـه اقتصادی 
بـا سـوددهی باال وجود داشـته باشـد سـتاد آماده 
سـرمایه گـذاری درایـن حـوزه اسـت و بعـد از 
سـرمایه گـذاری، سـهام طـرح بـه متقاضیـان 

واگـذار می شـود.
فرمانـدار بویین میاندشـت گفت: بیـکاری عامل 

اصلـی مهاجـرت از شهرسـتان اسـت بـه طوری 
کـه جمعیـت شهرسـتان در سـال ۱۳۶۰ بیش از 
۶۰ هـزار نفـر بـوده، امـا بـه خاطر مهاجـرت در 
حـال حاضـر بـه کمتـر از ۲۵ هـزار نفـر رسـیده 

است.
مدیـر جهادکشـاورزی بوییـن میاندشـت هـم با 
اشـاره بـه اینکـه سـتاد اجرایی فرمـان امـام )ره( 
جهـش تولیـد را در دیـم زارهـا از ۵ سـال قبـل 
آغـاز کـرده، گفت: گسـتره دیـم زارهـای بویین 
میاندشـت بیـش از ۶ هـزار هکتـار اسـت کـه 
طبـق الگوی کشـت امسـال ۲ هـزار هکتـار آن 
به کشـت گندم اختصاص دارد و در سـایر اراضی 
جـو، نخـود، عـدس، گلرنـگ و کاملینـا کشـت 

می شـود.
حسـن ریاحی افـزود: در زمینه تأمیـن نهاده های 
دامـی هم جهادکشـاورزی به ازای هـر رأس دام 
سـنگین ۴۵۰ میلیـون، دام سـبک گوشـتی ۸۰ 
میلیـون و دام سـبک پـرواری ۵۰ میلیـون هـزار 
ریـال تسـهیالت از طریق سـامانه بهیـن یاب به 

متقاضیـان پرداخـت می کند.
مجیـد صادقی رییـس کمیته امداد امـام خمینی 
)ره( بوییـن میاندشـت نیـز گفت: امسـال سـهم 
کمیتـه امـداد بویین میاندشـت از اعتبارت تبصره 
۱۶ بـرای اشـتغال ۴۱۰ میلیـارد ریـال بـوده کـه 
خوشـبختانه درمدت ۸ ماه بیـش از ۷۵ درصد آن 
جـذب و ۴۳۸ فرصت شـغلی ایجاد شـده اسـت.

هفته سـوم مسـابقات فوتبال پیشکسـوتان اسـتان اصفهان 
بـا پیروزی تیم انوشـه نوش آبـاد در ورزشـگاه امیرکبیر این 
شـهر بـه پایـان رسـید. در این هفتـه از مسـابقات تیم های 
پیشکسـوتان نوش آبـاد و منتخـب شاهین شـهر بـه مصاف 
هـم رفتنـد کـه تیـم انوشـه نوش آبـاد بـا نتیجـه ۴ بـر ۲ 
برنـده میـدان شـد و بـا شـش امتیـاز از دو بـازی، در صدر 

گـروه قـرار گرفت.
مسـابقات فوتبـال پیشکسـوتان اسـتان اصفهان بـا حضور 
۴۹ تیـم و در هفـت گـروه گرامیداشـت مرحـوم محمـود 
مسـابقات  اول  مرحلـه  و  شـده  آغـاز  آبان مـاه  از  یـاوری 

برگـزاری اسـت. به صـورت دوره ای در حـال 
تیم هـای انوشـه نوش آبـاد، تـاراز چـادگان، منتخـب نطنز، 
منتخـب اردسـتان، منتخب شاهین شـهر، منتخـب تیران و 
پدافنـد هوایـی در گروه چهار این مسـابقات قـرار دارند که 
از هـر گـروه دو تیـم بـه مرحله حذفـی صعـود خواهد کرد.

نماینـده  به عنـوان  نوش آبـاد  انوشـه  پیشکسـوتان  تیـم 
شهرسـتان کاشـان در این دوره از مسـابقات شـرکت کرده 
اسـت کـه در بـازی اول بـا نتیجـه سـه بـر صفـر بـر تیـم 
چـادگان غلبـه کـرد و هفتـه آینـده نیـز بـه مصـاف تیـم 

منتخـب اردسـتان خواهـد رفـت.

برنامه های تشیع و خاکسپاری شهید ماشاءاهلل گلی نوش آبادی اعالم شد:

دیدار جانباز صبور و سرافراز با حق

با حضور فرماندار و جمعی از مسئوالن شهرستان برخوار انجام شد؛

برگزاری مانور زلزله در شهرستان برخوار همزمان با سراسر کشور
هفته سوم مسابقات فوتبال پیشکسوتان استان اصفهان پیگیری شد:

 پیروزی نوش آباد بر شاهین شهر
در مسابقات فوتبال پیشکسوتان

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( عنوان کرد:

تسهیالت 13۰ میلیارد ریالی برای طرح های بنگاه محور

سرپرسـت شـهرداری سـمیرم از جـدول گـذاری ادامه 
خیابـان هفـت تیـر به اشـکفت رز خبـر داد.

مرتضـی افشـاری همچنین بـه اصالح بلـوار ورودی از 
سـمت جـاده یاسـوج اشـاره کـرد و ادامـه داد: اصـالح 
وجـدول گـذاری بلوار شـیخ مفیـد نیز از دیگـر اقدامات 
عمرانی شـهرداری سـمیرم در سـالجاری بوده اسـت.

وی اضافـه کـرد: امسـال پس از سـالها انتظار آسـفالت 
بلوار شـورا آغاز شـد. افشـاری افـزود: این بلـوار هزار و 

۳۰۰ متـری در جهـت کاهش بـار ترافیکی خیابان های 
مرکـزی و بـه عنـوان رینـگ اتصالـی جنـوب شـهر 

احداث شـده اسـت.
سرپرسـت شـهرداری سـمیرم در بخـش دیگـری از 
سـخنانش بـا بیـان اینکـه پـارک شـهدای گمنـام نیز 
تجهیز شـده اسـت، اظهار داشـت: با نصب و راه اندازی 
مجموعـه بازی و اسـباب بازی ویژه کـودکان در محل 

پـارک شـهدای گمنـام، این بوسـتان تجهیز شـد.

سرپرست شهرداری سمیرم خبر داد:

جدول گذاری خیابان هفت تیر
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Enlightened Americans were sad 
to see the Iranian soccer team 
underdogs 1 to the U.S. team. 
(For too long, since the ouster of 
Mossadegh by the CIA and the 
Brits in the early 1950s, the U.S. 
has maligned and tried to control 
Iran.) Sportsmanship seemed to 
have prevailed at the end of the 
match, however, with some of the 
opposed team members giving 
hugs to each other. That single 
goal made by the U.S. was an in-
stance of luck even though the Ira-
nians did not mount a particularly 
notable offense. But who is really 
losing this year and going forward: 
The West and particularly the Unit-
ed States. As an American, it may 

be hard to say it, but it’s deserved.
Only after the U.S. losses are 
more of less completed and rec-
ognized will it be possible to em-
pathize some with the U.S. or at 
least those Americans who long 
have warned that America has for 
decades been on the wrong track 
overseas and even often enough 
at home with the lack of real and 
beneficial leadership in Washing-
ton.
It’s anyway closing in on payback 
time some might say for centuries 
of Western arrogance. But particu-
larly for U.S arrogance since the 
1960s and the Vietnam War. One 
can cast back to the failures of the 
U.S there and later in Afghanistan, 

Iraq and Syria especially. Even in 
Venezuela where sanctions have 
impoverished millions. Now, the 
U.S. is begging Venezuela to re-
start its oil industry and the puppet 
Guaido and his faux “government” 
in exile is all but dead. But failure 
in Ukraine is front and center now. 
The U.S. government, essential-
ly taken over by Zionist-leaning 
Neocons and other ideologues in 
terms of policy, especially in the 
last three decades since the fall of 
the Soviet Union, have been utter-
ly deluded to think they could get 
away with the chaos they have fo-
mented. The best, clearest minds 
have seen it coming: retribution. 
And that has hardly just begun is 

this amazing year of 2022.
The Russians saw the potential for 
the current war’s outbreak a dec-
ade ago and had been preparing 
for it. The stupidity of the U.S. to 
reject its promise to Russia NOT 
to expand NATO eastwards made 
this war inevitable. Financing 
what amounts to a Nazi regime 
in Ukraine with a paid-off clown, 
Zelensky, made it inevitable. The 
war could end in a few months, or 
it could drag on for another year 
or three in some fashion, but at 
what cost? The utter destruction 
of Ukraine as any kind of viable 
nation, handed off piecemeal to 
the proper Ukrainian patriots, 
not Nazis, in the Donbass, or to 
Poland and Moldova, etc.? (Of 
course, the ultimate cost could 
be the U.S. in desperation using 
nuclear weapons to have its way 
attempting to maintain a hegem-
ony that for now is fading very 
fast.) And the arrogance does not 
stop: the U.S. and Israel conduct-
ing mock attacks just recently over 
the Mediterranean as if to destroy 
Iran’s nuclear research industry? 
It’s been reported that in Ukraine 
an electrician in Kiev rightly de-
clared the war “horrible” and that 
it’s only going to get worse unless 
the politicians from the Parliament 
in Kiev are lined up and shot. And 
more and more Ukrainians are al-
legedly claiming very quietly that a 
popular revolt there is necessary 
to stop the carnage.
But an even bigger problem 
looming for the U.S. is the po-

tential loss of favor inside Eu-
rope. The protests across Europe 
against Russian sanctions and 
enabling to war to continue go 
largely unreported in the U.S. and 
Western media. One could al-
most predict the ultimate demise 
of the EU and NATO. People like 
Ursula Von Der Leyen, incredibly, 
see the destruction of the Nord-
stream gas pipelines as a GIFT 
to Germany while its economy 
goes belly up and bankruptcy 
and de-industrialization becomes 
the norm and meanwhile the U.S. 
rakes in huge profits selling high 
priced LNG and as well benefits 
from any relocation of German 
companies to the U.S. Already 
there are objections in Europe to 
the U.S. profiteering.
But the U.S. has virtually lost its 
unipolarity already. The world is 
increasingly shunning the dol-
lar for one thing. The Chinese 
along with its Russian allies are 
ascending, making deals right 
and left, and even cancelling the 
indebtedness of small countries 
like Rwanda or, in effect, mak-
ing friends all across the global 
south. And, of course, the BRICs 
are in the process of eventually 
taking on new, eager members 
not only in Asia but in South 
America, too. Sometime in the 
next decade there will also likely 
be a new, common trade currency 
deployed by the expanded BRICs 
that will be backed by a lot more 
than hot air and mere paper that 
cannot be sanctioned or stolen.

Retribution is coming…

Vatan-e Emrooz: Pat-
riotism, traitorism in 
green rectangular
In a commentary Vatan-e Emrooz 
addressed the happiness of a very 
small percentage of people after 
the failure of the Iranian national 
football team against the Ameri-
can team.
“The World Cup is over for us. 
Our longing to advance to the 
knockout stages of the World 
Cup continued and we must wait 
for the brilliance of our country’s 
national football team in the 2026 
World Cup,” it said.
“But what happened in recent 
days and was recorded in the 
history of Iran, and of course will 
not be erased from the historical 
memory of the Iranian people, 
was the statelessness of rioters. 
The behavior of these homeless 
mobs, showed their true nature 
after the defeats of our country’s 
national football team against 
England and America,” the con-
servative paper added.
“Contrary to the claims made 
by these mobs about patriot-
ism, they have no conception of 
homeland and national pride, and 
of course, zeal and honor, are not 
important to them at all. The pat-
riotism of this minority during the 
World Cup competitions showed 
their clear opposition to the ma-
jority of Iranian society, who are 
famous for their patriotism and 
zeal.”
The newspaper added, “It showed 
that Masih Alinejad, Hamed Es-
mailiyoun, Sima Sabet and oth-
ers, not only have not benefited 
from honor and patriotism, but 
use all their efforts for their an-
ti-Irani projects,” the report said.

-------------------------------------------------------

Kayhan: Football 
reason for unity
In its editorial, Kayhan also ana-
lyzed political aspects of Iran’s 
participation in the World Cup 
and wrote, “Although the national 
football team of our country hand-
ed over the game to the opponent 
team and the people were upset, 
maybe no one ever imagined that 
football should become an indica-
tor to recognize true patriots and 
distinguish them from traitors.
But football did this for us. The 
false claimants of patriotism, who 
worked hard to make Iran and Ira-
nians lose in all fields, including 
football, first took action to boy-
cott the Iranian football team and 
block its entry into the World Cup, 
while finally got to celebrate the 
defeat of the national team and 
feel proud!
Although we failed in the last 
game, we still remained proud as 
the joy of the victory against Wales 
made our enemies nervous, this 
unhappiness also annoyed the 
enemies of the nation…. Iran still 
remains Kurds, Turks, Lors, Bal-
uchs, Persians, Arabs, etc. We all 
prayed together, maybe we cried, 
but we remained united.”

-------------------------------------------------------

Etemad: Flexible 
management to neu-
tralize enmities
In a note Etemad reported that 
the country’s condition requires a 
flexible management to neutralize 
malicious words of foreign ene-
mies and the anti-Iran resolutions 
of the parliaments of European 
and American countries.
A powerful and integrated na-
tion, and at the same time fresh, 
productive, and unified, with the 
religious democratic approach 
coupled with characteristics of 
morality, purity and patriotism, 
should remain in the great land 
of history-making Iran, the author 
wrote.
The reformist newspaper further 
suggested that a society should 
be made in which people are free 
to make criticism but avoid un-
dermining each other. 

Farhikhtegan: Foot-
ball in most political 
state
Focusing on national reactions to 
football and the World Cup, the 
conservative Farhikhtegan news-
paper wrote that football is in its 
most political state.
Football has become politics and 
this is a fact regardless of “our 
value-judgment”. Some have 
welcomed it and said that poli-
tics, which was latent and hidden, 
has become a public and social 
matter through football, although 
they probably did not see the oth-
er side of the story.
The popularization of politics 
through football is a “dou-
ble-edged sword”. 
The extra burden on football af-
fects both itself and politics; foot-
ball as a national matter can have 
a social effect, which is to gather 
different tastes around a more 
general logic as nationality.
-------------------------------------------------------

Sharq: The cabinet 
reform required
In a report, the reformist Sharq 
newspaper discussed the need 
to reshuffle the cabinet through 
the Majlis [Parliament]. “It seems 
that these days it has been re-
vealed to a great extent that eco-
nomic problems can cause citi-
zens’ unhappiness. It is expected 
from parliament members and 
the government to listen to the 
demands and formulate effective 
strategies to solve the problems.
Repairing and reforming the cab-
inet from the viewpoint of experts 
can be one of these strategies, 
rather than moving a minister 
from one seat to another with 
the so-called armchair playing of 
forces and claiming a repair! We 
had a conversation with some 
representatives to explain this 
issue further.”
-------------------------------------------------------

Iran: Hybrid war 
intended to cause 
“frustration”
In a detailed report the pro-gov-
ernment Iran newspaper dis-
cussed the scenario of a com-
bined war against the Islamic 
Republic and stated that disillu-
sioning the society is the main 
goal and strategy of this war, and 
in the end, the report suggests a 
method to counter the problem.
“The Leader of the Islamic Revo-
lution in his statement mentioned 
the very important keyword “dis-
appointment” and called the first 
and most radical jihad to fight 
against this. But what should be 
done against this widespread and 
insidious invasion of ‘despair’? 
You, young people, must be pio-
neers in breaking this propagan-
da. Cultivate hope for the future 
in yourself and others. Drive 
away fear and despair from your-
self and others. But for this grand 
strategy to be implemented, a 
road map must be developed 
by the youth and the country’s 
officials. What can be suggest-
ed to the youth here is the use 
of ‘spontaneous popular move-
ments’. This type of movement 
does not require the will of any-
body or official. The pressure of 
public opinion is one of the best 
tools to advance goals. Sponta-
neous movements of the peo-
ple to prevent the creeping and 
dangerous current of subversion 
and infiltration made the public 
aware. But what can be suggest-
ed to the authorities is to use the 
experiences of other countries in 
this field…, because these coun-
tries themselves are much more 
aware of the danger of this type 
of movement than the countries 
that plan to subvert.”

Iranian Oil Minister Javad Oji discussed 
the latest developments in the oil mar-
ket in a phone conversation with his 
Venezuelan counterpart Tareck El Aissa-
mi, Shana reported on Thursday.
The officials also talked about the devel-
opment of energy cooperation between 
the two countries and followed up on 
the recent agreements reached between 
the two sides.
Iran and Venezuela have taken a new 
path to expand cooperation in all areas 

over the past two years, and the Latin 
American country has been one of the 
focal points of the Iranian oil ministry’s 
foreign diplomacy.
Back in May, during a visit of the Ira-
nian oil minister to Venezuela, the two 
countries signed several agreements 
and memorandums of understanding 
in various fields including the develop-
ment of Venezuela’s oil and gas fields, 
upgrading and renovation of the coun-
try’s refineries, training of manpower in 

oil, gas and petrochemical industries, 
transfer of engineering and technical 
services and development of export 
markets for Venezuelan crude oil, gas 
condensate and petroleum products.
Later in June, heading a high-ranking 
politico-economic delegation Venezue-
lan President Nicolas Maduro visited 
Tehran to sign a 20-year cooperation 
document with Iranian President Ebra-
him Raisi.
The strategic document included coop-
eration in the fields of politics, culture, 
economy, oil, petrochemicals, and tour-
ism.
The cooperation between Iran and Ven-
ezuela, which had already begun with 
the exports of Iranian gasoline to this 
country in 2020, entered a new phase 
and expanded to other sectors following 
the signing of the mentioned document.
In September 2022, Venezuela in-
creased its oil shipments to Asia 
through intermediaries and growing 
cargo swaps with Iran so that the 
country’s crude exports reached their 
third-highest level this year.
The OPEC member’s oil exports were 
volatile earlier this year due to a lack of 
diluents required to produce exporta-

ble grades and unstable output amid 
processing outages and scarce drilling 
equipment.
But oil production and exports regained 
their footing in the third quarter, helped 
by Iran’s supplies of condensate and 
crude to state-run oil company PDV-
SA, and deliveries of Venezuelan heavy 
crude and fuel oil to Iranian state com-
panies.
Iran has been swapping Venezuelan 
heavy oil and other commodities for 
gasoline, condensate, refinery parts, 
and technical assistance while provid-
ing the country with lighter oil to be 
used as diluent.
As its oil output becomes heavier, Ven-
ezuela struggles to source medium and 
light grades for its refineries, contribut-
ing to limited production and intermit-
tent scarcity of motor fuels. The South 
American country also increasingly 
needs lighter crudes or refined products 
to turn its extra heavy oil output into ex-
portable grades.
In total, Venezuela has received this 
year over 24 million barrels of Iranian 
crude and provided 21 million barrels 
under the swap agreement that was ex-
panded earlier this year.

Iranian, Venezuelan oil ministers discuss developments in oil market

The value of export from Mazandaran province, in the 
north of Iran, rose 50 percent in the first eight months 
of the current Iranian calendar year (March 21-Novem-
ber 21), as compared to the same period of time in the 
past year, according to a provincial official.
Rahim Bakhshi, the director-general of the province’s 
governorate for investment-making and employment 
affairs, said that commodities worth $170 million were 
exported from the province in the eight-month period 
of this year, while the figure was $85 million in the 
same time span of the past year.
He named dairy products, citrus fruits, knowl-
edge-based products, and disposable containers as 
the major exported items and Iraq, Russia, Kazakh-
stan, Turkmenistan, Azerbaijan, Turkey, United Arab 
Emirates, Uzbekistan, Romania, Afghanistan and India 
as the main destinations to them the products were 
exported from the province in the first eight months of 
the present year.
As previously announced by Hossein-Qoli Qavanlou, 
the head of the province’s Industry, Mining and Trade 
Department, the value of export from Mazandaran 
province rose 55 percent in the past Iranian calendar 

year 1400 (ended on March 20), from its preceding 
year.
He said that commodities worth $277 million were ex-
ported from the province in the previous year.
In terms of the weight, the exports also indicate 44 per-
cent annual growth, he added.
The official further named cement, minerals, dairy 
products, plastic, and kiwi as the main exported prod-
ucts, and Iraq, Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, 
Turkey, Uzbekistan, Azerbaijan, Afghanistan, the United 
Arab Emirates, and India as the major export destina-
tions.
As announced by the spokesman of the Islamic Repub-
lic of Iran Customs Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil export rose 4.44 percent during the first 
eight months of the current Iranian calendar year, as 
compared to the same period of time in the past year.
According to Morteza Emadi, Iran exported 70.402 
million tons of goods valued at $32.368 billion in the 
said eight months, registering a 16-percent decline in 
weight.
Liquefied propane, methanol, liquefied butane, pol-
yethylene, bitumen, urea, liquefied natural gas, iron 

and steel ingots, and light oils were the main exported 
products in the said time span.
Major export destinations of the Iranian non-oil goods 
were China, Iraq, the United Arab Emirates (UAE), Tur-
key, and India, according to the official.
The Islamic Republic has also imported 23.405 mil-
lion tons of non-oil commodities worth $37.116 bil-
lion in the first eight months of the present year, with 
a 15.25-percent growth in value and a 12.44-percent 
decrease in weight, year on year.
The first five items of goods imported into the country 
in the said period include corn, rice, wheat, soybeans, 
sunflower seed oil, cell phones, flour and unrefined 
sugar, according to Emadi.
The United Arab Emirates was the top exporter to Iran 
in the mentioned eight months, followed by China, Tur-
key, India, and Germany.
Reportedly, the value of Iran’s non-oil trade rose 10 
percent during the mentioned period, as compared to 
the same eight months in the past year.
Iran traded 93.807 million tons of non-oil products 
worth $69.484 billion with other countries in the men-
tioned period.

Export from Mazandaran province increases 50% in 8 months yr/yr
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Iran National Polymer Industries Associ-
ation (INPIA) and Turkish Plastics Indus-
trialists’ Association (Türk Plastik Sanay-
icileri Arashtirma Gelishtirme ve Egitim 
Vakfi or PAGEV) have signed a cooper-
ation memorandum of understanding 
on the sidelines of the 31st International 
Istanbul Plastics Industry Fair (Plast Eur-
asia Istanbul 2022)

As reported by the Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) portal, the MOU covers coop-
eration in various areas including hold-
ing joint events, increasing knowledge 
and awareness of the markets of the 
two countries in the field of polymer and 
plastic, and bilateral interaction regarding 
issues related to the plastic industry.

Co-op MOU 
signed be-
tween plastics 
industries of 
Iran and Turkey

U.S. implored Iran 
to release USVs: 
commander
The chief commander of the 
Iranian Army Navy has said that 
the United States begged for the 
release of its Unmanned Surface 
Vessels (USVs) that were seized 
by Iran in the Red Sea in August.
Speaking at Tehran’s Friday 
Prayer sermon, Rear Admiral 
Shahram Irani referred to the 
August seizure of U.S. USVs by 
Iran, saying that “after their ves-
sels were seized in the Red Sea, 
the Americans started begging 
for the release of their vessels. 
They didn’t dare enter this re-
gion anymore.”
Irani also praised the capabilities 
of the Iranian Army Navy, saying 
that the force is able to establish 
an around-the-clock presence 
on the high seas. 
“Today, the strategic naval fleet 
of the Islamic Republic of Iran 
Army has expanded to all ocean 
areas and has the task of escort-
ing commercial vessels and oil 
tankers as the economic artery 
of the country and is currently 
carrying out its mission,” he 
said, according to IRNA. 
Irani added, “Today, the strategic 
navy of the Islamic Republic of 
Iran has the honor of providing 
its own equipment and use of all 
the scientific and industrial ca-
pacity of the country, especially 
elites and knowledge-based 
companies, and does not need 
any country.”
On September 2, the Iranian 
Navy announced that it had de-
tained and then released two 
USVs in the Red Sea. Footage 
of the incident released by Iran’s 
state TV showed that the Red 
Sea USVs were of the same type 
detained by the IRGC Navy in the 
Persian Gulf, ringing alarm bells 
about further encounters in the 
future.
Commenting on the Persian 
Gulf and the Red Sea incidents, 
Nour News said at the time that 
the U.S. USVs endangered com-
mercial maritime security in the 
region.
“In continuation of the ten-
sion-causing behavior of the 
United States in West Asia, es-
pecially in the Persian Gulf, this 
country has sent unmanned 
reconnaissance vessels to inter-
national waters in the region in 
recent weeks,” it said.
In late August, the Islamic Rev-
olution Guards Corps (IRGC) 
Navy detained and towed a U.S. 
vessel that seemed new to the 
maritime theater in the Persian 
Gulf.
The dhow-shaped vessel, 
known as Saildrone, was con-
trolled and towed by the IRGC 
Navy with the purpose of en-
suring the security of shipping 
routes and preventing a possi-
ble accident, according to Nour 
News, a website linked to Iran’s 
Supreme National Security 
Council.
Saildrone is an unmanned sur-
face vessel (USV) developed by 
the United States to increase 
maritime surveillance in the 
troubled waters of the Persian 
Gulf and the Sea of Oman.
The U.S. 5th Fleet in Bahrain 
alleged in a statement that it 
prevented Iran from “capturing” 
its USV. “The U.S. Navy prevent-
ed a support ship from Iran’s 
Islamic Revolutionary Guard 
Corps Navy (IRGCN) from cap-
turing an unmanned surface 
vessel operated by the U.S. 5th 
Fleet” in the Persian Gulf, the 
U.S. 5th Fleet said in a state-
ment. A few days later, another 
encounter took place involving 
the American-operated USVs, 
this time in the Red Sea.

Don’t forget to use sunscreen even in autumn and winter
By: PARISA JAMADI Source: https://www.healthline.com/health/sunscreen-miss-body-burn#midriff

7 Body Parts People Always Miss with 
Sunscreen
Which body parts are easiest to miss with 
sunscreen?
There’s always that one pesky area of skin 
you miss when it comes to applying sun-
screen in the summer. And unfortunately, 
by the time you notice, your skin might 
be beyond rescue and you’re left to deal 
with the aftermath: a stinging, peeling 
sunburn.
While the goal is to ultimately prevent a 
painful sunburn from happening, thinking 
more long-term, the goal of proper sun 
protection is to prevent skin cancer. Here 
are some of the most common areas that 
we miss and how to protect them:
Spot #1: Sides and back of the neck
“People 

may be good with applying sunscreen to 
their face, but an area that often can be ne-
glected is the neck,” says Dr. Kassardjian.
While the entire neck needs SPF — in-
cluding the front part that’s usually in the 
shadow of your jaw — the sides and back 
of the neck are particularly vulnerable to 
the sun’s damaging rays. 
 “The sides of the neck, especially in cities 
like Los Angeles (left side more than the 
right typically) can be affected over the 
years from driving, as this is a common 
location that the sun hits day in and day 
out.” 
Spot #2: The upper chest
We’re talking about the area of the 
chest right above where your 

T-shirt stops covering you, right beneath 
the start of your neck — or where your 
collarbone is located. 
Spot #3: Lips
“Lips are often an area that are missed 
when protecting from the sun, and are 
chronically exposed to UV rays,” says Dr. 
Kassardjian. If you’ve ever burned your 
lips before, you know it’s a painful, an-
noying recovery.
“Unfortunately, we do see quite a bit of 
skin cancers on the lip, and these skin 
can- cers can become more aggres-

sive [and] require surgical 
treatment, so prevention 

is key,” says Dr. Kas-
sardjian.

Fortunately, 

there are many sunscreens or lip balms 
that are made specifically to go on the lips 
— and some of them taste good, too!
Spot #4: Tops of hands
“The tops of the hands are especially sus-
ceptible to long-term UV damage and risk 
of skin cancer and premature aging due 
to driving,” says Dr. Kassardjian. Even on 
a cloudy day, it’s important to protect your 
hands, especially while doing activities 
outside. 
Protecting your hands can prevent dam-
aging sunburns and also prevent devel-
oping signs of premature aging like sun 
spots and freckles. 
Spot #5: Tops of ears
A popular accidental burn spot, the tops 
of your ears are especially vulnerable.
“This is an area that we un- fortu-

nately see many skin cancers develop and 
is an area that is forgotten when applying 
sunscreen,” says Dr. Kassardjian. “Not 
only the ears themselves, but behind the 
ears as well, especially behind that left ear 
for those people that are commuting long 
distances daily (as mentioned with the 
neck) as they will have constant exposure 
to those UV rays.” 
Spot 6: The tops of the feet
You’ve either been this person or seen 
this person with toasted feet. It can make 
wearing any kind of shoe painful, or even 
impossible.
Whether you’re relaxing on the beach or 
spending the day out on a boat or hiking 
trail, it may be easy to forget to protect the 
tops of your feet — especially if you al-
ready have on flip flops or other sandals. 

But this area of skin is important to pro-
tect just like any other part of the 

body.

Iranian Oil Minister Javad Oji said 
Iran has received about €1.6 billion 
of Iraq’s arrears, related to its gas 
imports from the Islamic Republic, 
in the current Iranian calendar year 
(began on March 21), Shana report-
ed. Speaking among reporters on 
the sidelines of a cabinet meeting on 
Wednesday, Oji stated that his minis-
try had also received about €1 billion 
of Iraq’s debt to Iran for gas import 
last year. The oil ministry in the 13th 
government under President Raisi 
has so far used all its potential and 
capabilities in materializing the ob-
jectives of the country’s oil industry, 
he emphasized.
The ministry has also taken giant 
strides with strong energy diplo-
macy and managed to conclude oil 
sales contracts with many countries 
including the Latin American states, 
the minister noted.  Oji stressed 
that Iran’s gas export to Iraq has in-
creased by 1.5 billion cubic meters 
in the current year as compared to 
the previous year. 

Iraq relies heavily on Iranian gas to 
operate electric power plants; the 
country supplies more than a third 
of its energy needs through imports 
of electricity and gas from the Islam-
ic Republic of Iran. Earlier this year, 
Iraqi Electricity Minister Adel Karim 
announced that Iraq needs Iranian 
gas for the next 5-10 years while 
confirming the ministry’s agreement 
with the Iranian side to supply the 
country with 50 million cubic meters 
of gas per day.
In December 2020, Iran reduced its 
gas exports to the neighboring coun-
try by over 45 million cubic meters a 
day to five million cubic meters per 
day to push Iraq for settling its ar-
rears to the Islamic Republic. Back 
in March, a high-ranking Iraqi dele-
gation comprised of three ministries 
of electricity, finance, and oil along 
with the director-general of the Trade 
Bank of Iraq (TBI) visited Tehran to 
discuss settling the country’s gas 
dues and resuming the imports of 
natural gas from Iran.

Iraq has settled entire gas export ar-
rears to Iran: Oji

TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), rose 7,000 points (0.5 
percent) to 1.417 million points in the 
past Iranian calendar week (ended on 
Friday). The index had risen 131,000 
points (10.21 percent) to 1.414 million 
points in the Iranian calendar week end-
ed on November 11.
As reported, it was the highest weekly 
rise during the current Iranian calendar 
year (began on March 21).
After a long period of decline, the stock 
market transactions finally returned to 
the upward cycle from the last three 
weeks and under the influence of the 
decisions taken by the government and 
the Securities and Exchange Organi-
zation (SEO), and increased the hope 
of shareholders to invest again in this 
market and obtain a reasonable return 
from it.
As reported, TEDPIX has risen 99,638 
points (7.61 percent) in the previous 

Iranian calendar month Aban (ended 
on November 21). Iranian Finance and 
Economic Affairs Ministry said in a 
statement that fluctuations in the cap-
ital market are normal and not every 
decrease in the market index means the 
market is constantly falling, IRIB report-
ed on November 26.
In response to some negative reports 
by local newspapers about the recent 
decline of the Tehran Stock Exchange’s 
main index over the past few days, the 
ministry released a statement scolding 
the mentioned reports for inducing 
doubts about the future of the stock 
market.
“Inducing doubt about the future of the 
stock market is not a logical approach 
in a situation where an atmosphere 
of hope is becoming dominant [in the 
market],” the statement read.
“Contrary to the approach of the previ-
ous government [administration], the 

13th government has not looked at the 
stock market as a means for generating 
income and has always tried to support 
the capital market,” the statement said.
The government’s view of the stock 
market in the past year has been a 
strategic one, and it has provided a 
series of supports with a short-term, 
medium-term, and long-term view of 
the stock market, and the support has 
never been done for a specific period 
and with a short-term view only, the 
ministry stressed.
In late October, the Securities and Ex-
change Organization unveiled a com-
prehensive support package to encour-
age activities in the capital market as 
shareholders were getting reluctant to 
invest in the market.
One of the major measures considered 
in this package was the insurance of 
shareholders’ capital and dividends 
over the next year.

The value of Iran’s exports to neighboring Turkey increased by 30 
percent to reach $2.81 billion in the first 10 months of 2022, accord-
ing to the figures recently released by the Turkish Statistical Institute.
Turkey had imported $2.16 billion worth of commodities from the 
Islamic Republic in the first 10 months of 2021, IRNA reported.
Based on the mentioned data, Iran’s imports from the country also 
marked an 11-percent rise to hit $2.49 billion during the January-Oc-
tober period, in comparison with the same time span in 2021.
According to the Turkish Statistical Institute, the trade between the 
two countries has registered a 21-percent increase in the said 10 

months compared to the same period in the previous year.
The value of trade between the two neighbors reached $5.3 billion in 
January-October 2022, while the figure stood at $4.39 billion in the 
previous year’s same time span.
Iran’s trade balance with Turkey has been $320 million positive in 
favor of Iran during the 10 months of this year.
Iran’s gas export to Turkey rises 70% in October
The latest data released by the European Union’s statistics office 
Eurostat also indicates that Iran’s natural gas export to Turkey in-
creased by 70 percent in October compared to the last year’s same 

month.
The Islamic Republic exported 671 million cubic meters (mcm) of 
gas to its neighbor during the said month, while the figure was 395 
mcm last October.
Turkey’s total natural gas imports in October 2022 amounted to 
3,238 mcm, of which 21 percent was the share of Iranian gas.
Based on Eurostat data, Iran exported 7.751 billion cubic meters of 
gas to Turkey during January-October 2022, indicating that the Is-
lamic Republic’s gas export to Turkey has not changed significantly 
in this period compared to the same period last year.

Iran›s export to Turkey up %30 in 10 months yr/yr

TSE’s main index rises 7,000 points in a week
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 یلدا توکلی  با اجرای سامانه 
مودیان، گردش کاال و خدمات 
نیز شفاف سازی می شود. عباس 
مزیکی مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان است وی با تاکید بر این 
مطلب در جمع خبرنگاران گفت: 
البته نمی توان این قانون را به یکباره 
اجرایی کرد. اکنون شرکت های 
بورسی فاکتورهای کاال و خدمات 
خود را صادر کرده و وارد این سامانه 
شده اند. وی در ادامه با اشاره به 
فرارهای مالیاتی ادامه داد: ساماندهی 
پوزها و اطالعاتی که دستگاه های 
نظارتی در اختیار سازمان امور مالیاتی 
قرار می دهند، شناسایی فرارهای 
مالیاتی را آسان تر کرده است. استفاده 
از شرکت های صوری نیز یکی از 
راه های فرار مالیاتی است که جرم 

قانونی برای آن تعریف شده است.
• عدالت مالیاتی و اشراف 
فعالیت های  بر  دولت 

اقتصادی
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
در ادامه درخصوص استفاده نکردن 
از دستگاه های پوز به ویژه توسط 
پزشکان و مراکز درمانی، گفت: 
استفاده از پوز یک تکلیف قانونی 
است. جامعه پزشکی نباید برای 
فرار از پرداخت مالیات، بیماران را 
به زحمت بیندازند تا مجبور به تهیه 
پول نقد باشند. همچنین براساس 
قانون سامانه مودیان و پایانه های 
فروشگاهی، با متخلفان برخورد 
می شود. براین اساس مرجع صدور 

مجوز پس از اخطار، مجوز کسب 
را باطل و سپس محل کسب را 
پلمب می کند. وی با اشاره به قانون 
پایانه های فروشگاهی، گفت: عدالت 
مالیاتی و اشراف دولت بر فعالیت های 
اقتصادی به نحوی که مالیات از 
فعاالن واقعی دریافت شود نیازمند 
آن است که گردش نقدینگی و کاال 
باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار 
گیرد. مزیکی اضافه کرد: امروز نظام 
مالیاتی همه گردش های حساب در 
سیستم بانکی را رصد می کند. مردم 
باید مراقب باشند اطالعات هویتی 
و حساب های بانکی خود را در اختیار 
افرادی که نمی شناسند قرار ندهند 
زیرا استفاده از حساب های اجاره ای 
امروز مسائلی را برای مردم ایجاد 

کرده است.
• 120 هزار پرونده مالیاتی 

جدید در سال 1۴00
نیز تصریح کرد که  را  این  وی 
براساس ماده ۲۲ قانون پایانه های 
میلیون  دو  حداقل  فروشگاهی، 
تومان و حداکثر دو برابر ارقامی که 
مشمول مالیات دستگاه پوز بوده نیز 
جریمه ای است که برای متخلفان 
تعیین می شود. مردم نیز می توانند 
تخلفات را به شماره تماس ۱۵۲۶، 
سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۵ و سامانه 
سوت زنی اعالم کنند تا تخلفات 
پیگیری و رسیدگی شود. وی ادامه 
داد: با ساماندهی دستگاه های پوز 
۱۲۰ هزار پرونده مالیاتی جدید در 
سال ۱۴۰۰ به سیستم مالیاتی کشور 
اضافه شد. اگر همه الزامات قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان اجرایی شود درآمدهای 
وصولی دولت، بیش از این نیز افزایش 
می یابد. مزیکی اضافه کرد: نظام 
مالیاتی شرایط بخشودگی و تقسیط 
مالیات فعاالن اقتصادی را تسهیل 
کرده است. همچنین مدت زمان 
تقسیط افزایش یافته و اختیارات 

ادارات امور مالیاتی در این زمینه 
افزایش یافته است. مدیرکل امور 
مالیاتی استان اصفهان با اشاره به 
اعتراض برخی از فعاالن اقتصادی 
نسبت به ضرایب تعیین مالیات، گفت: 
از اتاق اصناف و اتحادیه ها درخواست 
شد ضرایب مورد نظر خود را اعالم 
کنند و درخواست شده است که ادارات 
کل امور مالیاتی در استان ها نسبت به 
متناسب سازی ضرایب مالیاتی اختیار 

عمل داشته باشند.
• وصول مالیات در استان 
امسال ۹۵ درصد تحقق یافت

وی افزود: وصول مالیات در استان 
امسال ۹۵ درصد تحقق یافته و ۴۶ 
درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشته است. پیش بینی می شود تا 
پایان سال ۳۱ هزار میلیارد تومان 
مالیات در استان اصفهان وصول 
شود. سهم سازمان امور مالیاتی در 
بودجه تاکنون کاماًل محقق شده 
است. وی متذکر شد: در هشت ماهه 
سال جاری ۲۰ هزار و ۵۰ میلیارد 
تومان مالیات وصول شده که معادل 
مجموع مالیات وصولی سال گذشته 

است.

• عوارض ارزش افزوده سهم 
مستقیم مردم در عمران و 

آبادانی شهرها
مزیکی اضافه کرد: تا امروز شناسایی 
واحدهای آالینده توسط سازمان 
حفاظت از محیط زیست انجام نشده 
است و سهم آالیندگی واحدها هنوز 
مشخص نیست تا این مبلغ پرداخت 
و به حساب شهرداری ها واریز شود. 
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با 
اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و سهم چهار درصدی شهرداری ها از 
این مالیات گفت: در هشت ماهه سال 
جاری ۵, ۳۰۰ میلیارد تومان از این 
محل، به حساب شهرداری ها واریز 
می شود که از کل ارزش افزوده سال 
گذشته بیشتر است. امسال فقط ۱۰۰ 
میلیارد تومان عوارض آالیندگی به 
شهرداری ها پرداخت شده است. وی 
با اشاره به مسائل شهرداری ها در 
کسب درآمد، ادامه داد: عوارض ارزش 
افزوده با توجه به جمعیت هر شهر به 
حساب شهرداری ها و دهیاری ها 
واریز می شود. این مبلغ سهم مستقیم 
مردم در عمران و آبادانی شهرها 

است.

اقتصادی  فعاالن   •
به  را  خود  فعالیت های 
منتقل  قرض الحسنه ها 

کرده اند
وی ادامه داد: برخی از فعاالن 
اقتصادی فعالیت های خود را به 
قرض الحسنه ها منتقل کرده اند تا در 
نظام مالیاتی شناسایی نشوند. این 
اقدام تخلفی است که شناسایی آن 
در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار 
گرفته است. براساس قانون متشکل 
غیرپولی، قرض الحسنه ها فقط برای 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به 
نیازمندان شکل گرفته است اما امروز 
با خروج این نهادها از وظایف اصلی 
خود مواجه هستیم. مزیکی اضافه 
کرد: الزم است اصناف و فعاالن 
اقتصادی حتمًا حساب های تجاری 
و غیرتجاری خود را تفکیک کنند 
تا برای فعالیت های غیرتجاری نیز 
مجبور به پرداخت مالیات نشوند. 
همچنین برخی از فعاالن اقتصادی 
دارند،  مالیاتی  معافیت های  که 
حساب های خود را در اختیار دیگران 
قرار می دهند و با این کار حقوق 

عمومی را تضعیف می کنند.
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برای اولین بار در استان اصفهان برای بیش 
از ۲۲۰ دانش آموز عشایر در سمیرم جشنواره 

نخستین واژه آب برگزار شد.

مدیر آبفای سمیرم گفت: در سال های اخیر 
تالش بی وقفه ای برای آبرسانی پایدار به مناطق 
روستایی و عشایری در دستور کار قرار گرفته که 
این امر عالوه بر رونق زندگی اقتصادی و رفاه 
و ارتقای سطح بهداشت جامعه عشایری، زمینه 
تثبیت جمعیت و جهش تولید را درمیان این قشر 

فراهم نموده است.
مجید صابری، با بیان اینکه فرهنگ سازی الزم 
برای جلوگیری از هدر رفت منابع آب شرب برای 
عشایر ضروری است تصریح کرد: برای تأمین 
آب شرب مورد نیاز عشایر هزینه های بسیاری به 
لحاظ بعد مسافت و ناهموار بودن مسیر آبرسانی 
صرف می شود بنابراین می طلبد با فرهنگ 
سازی از هدر رفت بی رویه منابع آب شرب در 

جامعه عشایری جلوگیری کرد.
وی به میزان باالی مصرف آب شرب در میان 
عشایر پرداخت اظهار داشت: متاسفانه میزان 
مصرف آب در میان عشایر به لحاظ تأمین 
آب برای دام بیش از حد معمول است و همین 
امرموجب ضرورت فرهنگ سازی و ترویج 

فرهنگ مصرف بهینه آب برای آن ها می شود.
مدیر آبفای سمیرم اجرای برنامه های فرهنگی 
متنوع را یکی از راهکارهای مصرف درست 
آب در بین عشایر برشمرد و اظهار داشت: باید 
با برنامه ریزی و تدوین راهکارهای مناسب، 
مصرف آب را در این بخش به حداقل رساند، که 
در این میان اجرای برنامه های مختلف فرهنگی 

بسیار مؤثر است.

صابری اعالم کرد: در جشنواره نخستین واژه 
سعی شده با اجرای برنامه های شاد مانند نمایش 
عروسکی، شعر، موسیقی و مسابقه دانش 

آموزان را با مصرف درست آب بیشتر آشنا کرد.
گفتنی است جمعیت عشایر استان اصفهان 
بالغ بر ۶۰ هزار نفر در قالب ۱۱ هزار خانوار 
است، عشایر ایل بختیاری از خوزستان به 
شهرستان های فریدونشهر، چادگان و فریدن 
در غرب اصفهان کوچ می کنند و عشایر ایل 
قشقایی از بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد 
رهسپار شهرستان های سمیرم، دهاقان و 
شهرضا در جنوب استان می شوند، همچنین 
عشایر عرب جرقویه در شهرستان جرقویه در 

شرق اصفهان سکونت دارند.

مدیر کارآفرینی و اشـتغال اداره کل تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی اسـتان اصفهـان از صـدور ۲ هـزار و ۵۷۰ 
مجوز مشـاغل خانگی در سـال جاری خبر داد و گفت: 
از ابتدای امسـال تاکنـون بیـش از ۳۸۰ میلیـارد ریال 
تسـهیالت بـرای طرح هـای مشـاغل خانگی اسـتان 

پرداخت شـده اسـت.
سـید مهدی قائـم مقامی اظهار داشـت: با تسـهیالتی 
کـه از ابتـدای سـالجاری تـا پایـان آبـان در حـوزه 
مشـاغل خانگـی پرداخت شـد، ۲ هـزار و ۵۰۰ فرصت 

شـغلی در اسـتان اصفهـان ایجاد شـده اسـت.
وی ادامـه داد: در زمـان حاضـر از مجموع ۵۱۱ رشـته 
مصوب مشـاغل خانگـی ۴۸۸ رشـته به صـورت ثبت 
محـور )آنـی( اسـت کـه متقاضیـان می تواننـد مجوز 
دریافت کننـد و از وام این مشـاغل با نـرخ چهار درصد 

بهره منـد شـوند.
مدیر کارآفرینی و اشـتغال اداره کل تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی اسـتان اصفهـان افزود: ۲۳ رشـته مشـاغل 
خانگی نیـز تأئید محور اسـت کـه مجوز آنهـا در مدت 

سـه روز کاری و یا بیشـتر صادر می شـود.
وی بیـان کـرد: متقاضیـان و جوینـدگان شـغل برای 
بهره گیـری از وام مشـاغل خانگی می توانند بـه پایگاه 
اینترنتـی مشـاغل خانگـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
https://mashaghelkhanegi. اجتماعی به آدرس
mcls.gov.ir/ مراجعـه کننـد و هـر فـرد بـر اسـاس 
تجربـه خـود و بـدون هیـچ هزینـه ای یـک رشـته 

انتخـاب و اطالعـات را وارد کنـد.
وی اضافـه کـرد: مشـاغل خانگـی یـا کسـب و کار 
خانگی، آن دسـته از فعالیت هایی اسـت کـه با تصویب 
سـتاد سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگـی ذیل 
کارگروه اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـتان ها، توسـط 
عضو یـا اعضای خانـواده در فضای مسـکونی در قالب 
یک طرح کسـب و کار بـدون ایجاد مزاحمـت و ایجاد 
اختالل در آرامش واحدهای مسـکونی همجوار شکل 
می گیـرد و به تولیـد خدمت یـا کاالی قابـل عرضه به 

بـازار خـارج از محیط مسـکونی منجر می شـود.
مشـاغل خانگی بـا توجه بـه هزینـه پاییـن راه اندازی 

و همـکاری اعضـای خانـواده امـروزه بـه یکـی از 
جذاب تریـن نوع کسـب و کار بـرای افراد جویـای کار 

تبدیل شـده اسـت.
آن دسـته از فعالیت هایـی که توسـط عضو یـا اعضای 
خانـواده در فضـای مسـکونی و در قالـب یـک طـرح 
کسـب و کار شـکل می گیرد و منجـر به تولیـد خدمت 
و یـا کاالی قابـل عرضه بـه بازار می شـود را مشـاغل 

خانگـی می نامنـد.
از جملـه مشـاغل خانگـی کـه امـروزه بیشـتر مـورد 
اسـتقبال خانواده هـا قـرار گرفته انـد فـرش بافـی، 
بازاریابـی تلفنـی، عروسک سـازی، شـیرینی پـزی، 
خیاطـی، صنایـع دسـتی و پـرورش گیاهـان خانگـی 

اسـت.
بـر اسـاس نتایـج سرشـماری نفـوس و مسـکن ۹۵ 
جمعیـت اسـتان اصفهان پنـج میلیـون و ۱۲۰ هـزار و 
۸۵۰ نفر اسـت که حـدود ۲ میلیـون و ۶۰۰ هـزار مرد 
)۵۱ درصـد( و ۲ میلیـون و ۵۲۰ هـزار زن )۴۹ درصد( 

هسـتند.

برای اولین بار صورت گرفت؛

برگزاری جشنواره نخستین واژه آب برای عشایر استان اصفهان

ازابتدای امسال تاکنون؛

بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مجوز مشاغل خانگی در اصفهان صادر شد

مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:

استفاده از پوز یک تکلیف قانونی!

شهردار فالورجان با بیان اینکه شهرداری ها در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران با توجه به اینکه از اعتبارات دولتی استفاده نمی کنند به دنبال ارائه خدمات 
شایسته به شهروندان هستند، گفته هایش را آغاز و خاطر نشان ساخت: از ابتدای 
سال تاکنون بالغ بر ۵۷۰ میلیارد ریال از بودجه شهرداری فالورجان وصول شده 
که این مهم نشانگر اینست که علی رغم مشکالت اقتصادی که شهرداری های 
شهرهای ایران به دالیل مختلف با آن مواجه هستند مسیر شهرداری فالورجان 

برای تدوین بودجه کاماًل صحیح بوده است.
محمدعلی عزیزی با بیان اینکه بودجه سال جاری شهرداری زودتر از زمان 
قانونی وصول گردیده است، اظهار داشت: شهرداری ها خدمات گوناگونی به 
شهروندان ارائه می دهند و تالش مجموعه مدیریت شهری فالورجان در این 
است که فالورجان شهری امن، زیبا، با امکانات دردسترس همراه با توسعه پایدار 

برای زندگی هر چه بهتر و بیشتر شهروندان باشد.
شهردار فالورجان ارائه خدمات شایسته به شهروندان را رسالت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری دانست و تصریح کرد: شهرداری نهادی عمومی و متعلق 
به شهروندان است و این مشارکت حداکثری شهروندان در اداره امور شهر و 
تأمین هزینه ها نشأت گرفته از حس تعلق شهروندان به شهر است که به تبع آن 

پروژه های عمرانی، خدماتی و زیربنایی نیز اجراء می شود.
محمدعلی عزیزی در ادامه افزود: بودجه ۱۴۰۱ شهرداری فالورجان با ۵۹ 
درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۶۴۲۸۰۵۰۰ ریال پیش بینی شد 
که از این میزان ۵۵ درصد عمرانی و ۴۵ درصد جاری است و پس از تصویب 
شورای اسالمی شهر به عنوان نقشه راه در دستور کار شهرداری فالورجان 

قرار گرفت.
شهردار فالورجان با اشاره به مطالبه به حق شهروندان در امور عمرانی و 
خدماتی ادامه داد: تکمیل و تجهیز پروژه های نیمه تمام شهری، تمرکز بر 
تعریف پروژه های کالن از جمله ساختمان تجاری-اداری، سالن اجتماعات 
خیابان مالصدرا با رویکرد ارتقاء کیفیت در فضا و منظر شهری و مهمتر از آن 
افزایش تعامالت اجتماعی و شهروندی از اهم اهداف مدیریت شهری است که 

به جد آنرا دنبال خواهد نمود.
محمدعلی عزیزی با بیان اینکه طی هشت ماه گذشته حقوق کارکنان و مطالبات 
پیمانکاران شهرداری فالورجان به موقع پرداخت شده تا معیشت آنها به مخاطره 
نیفتد، گفته هایش را خاتمه داد و عنوان نمود: تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه 
شهرداری فالورجان طی هشت ماه در سایه سار تدابیر اتخاذ شده، شناخت 
صحیح معاونین و کارمندان شهرداری از وضعیت موجود و تالش شبانه روزی 
آنان برای کسب درآمدهای پایدار و همچنین تعامل و همراهی اعضای شورای 

اسالمی شهر با شهرداری بوده است.

 اخبار اصفهان  شهرداری فالورجان در راستای تأمین 
رفاه شهروندان و به منظور نوسازی و استفاده هر چه 
بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری 
اقدام به خرید چهار دستگاه اتوبوس و یک دستگاه ون 
بالغ بر 20 میلیارد تومان نموده است که تا پایان سال 
جاری تحویل و جهت خدمت رسانی به شهروندان فهیم 

و والیت مدار مورد استفاده قرار می گیرد.

شهردار فالورجان خبر داد:
تحقق 1۰۰ درصدی بودجه شهرداری 

فالورجان تا پایان آبان ماه

گفت و گو
رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان 
اصفهان گفت: فروش صنایع دستی معضل 
جدی هنرمندان این حوزه است با این وجود 
قانون پیمان ارزی دست و پای هنرمندان را 

برای صادرات محصوالتشان بسته است.
مجدالدین تاج با بیان اینکه است، افزود: 
اصفهان در تولید صنایع دستی رتبه سوم 
و در صادرات رتبه ۴۵ کشور را دارد و بیشتر 
کشورهای جنوب شرقی آسیا از ما پیشی 

گرفته اند.
وی با اشاره به ۱۹۸ رسته هنری ثبت شده 
به نام اصفهان در یونسکو، گفت: با توجه به 
جایگاه این خطه در تولید صنایع دستی، 
ایران مقام سوم را در دنیا دارد. این جایگاه 
بسیار خوبی است اما رتبه ما در حوزه صادرات 

صنایع دستی رتبه چهل و پنجم است.
تاج یادآور شد: در قانون پیمان ارزی، وقتی 
محصولی را بخواهید صادر کنید باید پیمان 
سپاری کنید و بعد موظف هستید که ارز را 
به قیمت نیمایی برگردانید؛ این قانون باید 
برای محصوالتی باشد که دولت روی آنها 
یارانه داده است اما ما در فرایند تولید هیچ 

نوع یارانه ای از دولت نمی گیریم.
اتحادیه صنایع دستی اصفهان  رییس 
بازاریابی به روز در  با اشاره به لزوم 
گفت:  اصفهان،  دستی  صنایع  فروش 
از ظرفیت هایی که وجود دارد باید برای 
فروش صنایع دستی استفاده کنیم؛ برای 
اینکه بتوانیم در صادرات صنایع دستی 
فعال تر باشیم باید از تمامی ابزارهایی که در 
دست داریم از جمله پتانسیل خواهر شهرها 

استفاده شود.
وی افزود: با توجه به شریط اقتصادی 
کشور، مردم اولویتی برای خرید صنایع 
دستی ندارند و به همین دلیل فروش داخلی 
صنایع دستی با مشکل مواجه است؛ رکود 
گردشگری هم تأثیر مسقیمی روی صنایع 
دستی دارد و از این رو تاکید ما در این شرایط 

بیشتر روی صادرات است.
تاج با اشاره به معضالت هنرمندان صنایع 
دستی اصفهان در دوره همه گیری کرونا 
گفت: هنرمندان اصفهان دو سال ونیم 
سخت و عجیبی را گذراندند، در شرایطی 
که گردشگری و فروش صنایع دستی صفر 
بود، بسیاری از فعاالن و هنرمندان از حوزه 

صنایع دستی خارج شدند.
وی افزود: نوروز با فروکش کردن همه 
گیری کرونا شرایط بهتر شد اما جبران دو 
سال و نیم گذشته نشد و حاال حوادث اخیر 
هم به شدت در حوزه صنایع دستی تأثیر 

گذاشته است.
تاج با اشاره به از دست رفتن فصل پرطرفدار 
سفر به ایران و اصفهان، گفت: هشت هزار 
گردشگر سفرشان را به ایران لغو کرده اند؛ اگر 
هر نفر پنج هزار دالر در ایران بخواهد خرج 
کند، این عدد بزرگی می شود و متاسفانه این 
فرصت از دست رفت و در عمل ما سال ۱۴۰۱ 

را تا اردیبهشت سال آینده از دست دادیم.
اتحادیه صنایع دستی  رییس  گفته  به 
شهرستان اصفهان، در این شرایط باید به 
فکر بازارهای جدید بود و در این رابطه، 
شهرداری ها و وزارت امورخارجه که متولی 
خواهر شهرها هستند باید به طور جدی 
وارد مذاکره با شهرهای خواهر خوانده 

اصفهان شوند.

 قانون پیمان ارزی زنجیر 
 دست و پای صادرات

صنایع دستی

رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان 
اصفهان گالیه کرد: 

 خبر
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رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از 
برگزاری ۹ سمینار آموزشی و ۳ جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت هفته پژوهش 

و با هدف اعتالی سطح کیفی فعالیت های کشاورزی خبر داد.
محسن دادار در خصوص برنامه های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اصفهان، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در ۳ 
روز در ۳ محور و در قالب ۹ سخنرانی علمی و کاربردی، محققان و پژوهشگراِن 
مرکز، آخرین یافته های علمی خود را به صورت حضوری و برخط برای استفاده 
عموم به ویژه کشاورزان، گلخانه داران، دامداران، پژوهشگران و دانشجویان 

ارائه می کنند.
وی افزود: سخنرانی های در نظر گرفته شده در ۳ محور زراعی، باغی و علوم 
دامی از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح روزهای چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم آذرماه در 

محل سالن شهید برکت مرکز تحقیقات برگزار می شود.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در 
خصوص اختتامیه هفته پژوهش، افزود: اختتامیه برنامه های مذکور صبح امروز، 
شنبه، ۱۲ آذرماه، همزمان با روز جهانی خاک و به میزبانی اتاق بازرگانی استان 

اصفهان برگزار می شود.

دادار اظهار امیدواری کرد: برنامه های طراحی شده بتواند ضمن تبیین فعالیت ها 
و دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی مرکز، گام مؤثری برای اعتالی کیفیت 

فعالیت های کشاورزی در کشور بردارد.
وی ادامه داد: گردهمایی علمی با محوریت الگوی کشت استان اصفهان در دو 
بخش سخنرانی و پنل پرسش و پاسخ و با حضور ۹ نفر از محققان و پژوهشگران 
این حوزه در روز دوشنبه ۱۴ آذرماه از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح در محل سالن 
شهید برکت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 

برگزار می شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان مطرح کرد:

برگزاری ۹ سمینار 
آموزشِی کشاورزی 
در هفته پژوهش
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سـخنگوی هیـات رئیسـه مجلـس حـذف فوق العـاده ویژه 
کارکنـان دولـت در مجلـس در جریـان بررسـی الیحـه 
ترمیم حقوق کارکنان و بازنشسـتگان کشـوری و لشـگری 

را تکذیـب کـرد.
سـیدنظام الدین موسـوی درباره برخـی اظهارنظرهـا مبنی 
بـر اینکـه مجلـس فوق العـاده ویـژه کارکنـان را در جریان 
بررسـی قانـون اصـاح بودجـه سـال 1401 کل کشـور و 
ترمیم حقوق کارکنان و بازنشسـتگان کشـوری و لشـگری 
حذف کرده اسـت، گفـت: پیشـنهاد دولت در الیحـه مذکور 
ایـن بود کـه دولـت می تواند تـا 35 درصـد فوق العـاده ویژه 
کارکنان تحـت پوشـش قانـون مدیریت خدمات کشـوری 
را افزایـش دهد که ایـن موضـوع مغایر بنـد )10( مـاده 68 

قانـون مدیریت خدمات کشـوری اسـت.
 نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، اسامشـهر و 
پردیس در مجلس شـورای اسـامی افـزود: براسـاس ماده 

68 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری فوق العـاده ویـژه تا 
50 درصـد تعییـن شـده اسـت بنابرایـن مجلـس در جریان 
بررسـی الیحـه ترمیـم حقـوق، فوق العـاده ویـژه را »تا 50 

درصـد« مصـوب کرد.
 وی اضافـه کرد: طی روزهای گذشـته مسـئوالن سـازمان 
برنامه و بودجـه در نامه ای به شـماره 473239 مـورخ 5 آذر 
1401 و برخی مسـئوالن اجرایـی به دفعـات مختلف اعام 
کرده انـد کـه مجلـس در جریـان بررسـی الیحـه ترمیـم 
حقـوق، فوق العـاده ویـژه کارکنـان را حـذف کـرده اسـت 
درحالیکـه ایـن ادعـا نادرسـت اسـت و مجلـس فوق العاده 
ویـژه پیشـنهادی دولـت یعنـی »تـا 35 درصـد« را »تا 50 

درصـد« افزایـش داده اسـت.
 ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم تصریـح کـرد: از 
آنجـا کـه برخـی دسـتگاه ها، از 50 درصـد فوق العـاده ویژه 
برخـوردار شـده اند امـا در الیحـه پیشـنهادی دولـت ایـن 

عدد تـا 35 درصـد با نظـر آن سـازمان بـرای دسـتگاه های 
اجرائـی پیش بینی شـده بود، مجلـس این رویـه را ناعادالنه 
و مغایر بـا قانون دائمی تشـخیص داد بنابرایـن آن را »تا 50 

درصـد« افزایـش داد.
 موسـوی اضافـه کـرد: در ایـن راسـتا مجلـس شـورای 
اسـامی برای کمک بـه دولـت و مدیریت منابع، بـر اجرای 
دقیق بنـد )10( مـاده 68 قانـون مدیریت خدمات کشـوری 
تأکید کـرده بـه این معنـا کـه دولـت می تواند تـا 50 درصد 
فوق العـاده ویـژه بـه سـایر دسـتگاه های مشـمول پرداخت 

کنـد.
 سـخنگوی هیـات رئیسـه مجلس افـزود: مجلس شـورای 
اسـامی هیچگونه تغییـر و جابه جایـی در ارقام فـوق العاده 
ویـژه انجـام نـداده و تمامـی مباحـث مطـرح شـده در ایـن 
زمینـه در مجلـس ثبـت و ضبـط اسـت کـه در صـورت نیاز 

ارائـه می شـود.  

 سـامان سـفالگر  چیـن در 
وقـوع  شـاهد  اخیـر  روزهـای 
اعتراضـات کـم سـابقه ای بـوده 
بـه  نسـبت  معترضـان  اسـت. 
سیاسـت های سـخت گیرانـه دولت 
چیـن در زمینـه اجـرای مقـررات 
محدودیت هـای  و  قرنطینـه 
رفـت و آمـد کـه در قالـب سیاسـت 
خـود  صفـر«  »کوویـد  رسـمی 
اعتـراض  می دهنـد،  نشـان  را 
دارنـد و خواسـتار برخوردهـای 
منعطف تـر از سـوی دولـت چیـن 
در ایـن رابطـه هسـتند. تاکنـون 
مختلفـی  فیلم هـای  و  تصاویـر 
سـخت گیری های  محوریـت  بـا 
دولـت چیـن در اجـرای سیاسـت 
کوویـد صفـر در شـهرهای مختلف 
ایـن کشـور منتشـر شـده اسـت. 
بعضـًا  کـه  سـخت گیری هایی 
خـود  بـه  نیـز  عجیـب  ماهیتـی 
نتقـادات زیـادی  گرفته انـد و بـا ا
ند. در ایـن راسـتا،  همـراه شـده ا
اینطـور به نظـر می رسـد کـه مردم 
چیـن نیـز از ایـن سـخت گیری هـا 
خسـته شـده اند و اکنون شـهرهای 
مختلف این کشـور صحنه اعتراض 
به ایـن مسـاله شـده اسـت. بـا این 
همه، آنچـه که در این میـان بیش از 
هر چیز دیگری از اهمیـت برخوردار 
اسـت این نکتـه می باشـد کـه پس 
از آغاز جریـان اعتراضـات، در مدت 
کوتاهـی شـاهد تغییـر جهـت آن و 
طرح شـعارهایی از سـوی معترضان 
چینـی نسـبت بـه سـازوکارهای 
حاکمیتـی ایـن کشـور و بـه طـور 
خـاص رئیـس جمهـور آن »شـی 
جیـن پینـگ« بوده ایـم. مسـاله ای 
کـه نشـان می دهـد زیرسـاخت ها 
شـکل  بتدایـِی  ا بنیان هـای  و 

گیـری اعتراضـات در چیـن وجـود 
داشـته و در واقـع چیـن با سـیلی از 
نارضایتی هـای انباشـته مواجه بوده 
کـه اکنـون خـود را در قالـب یـک 
رخـداد نظیـر اعتـراض به سیاسـت 
کوویـد صفـِر دولـت چیـن، نشـان 
داده انـد. در ایـن چهارچـوب، جدای 
از طـرح گمانه زنی هـای مختلـف 
بعـاد  در مـورد گسـترده شـدن ا
اعتراضـات جـاری در چیـن، به طور 
خاص بـه این نکته اشـاره می شـود 
کـه نـوِع کنشـگری دولت هـای 
غربـی بـه مثابـه رقبـای راهبـردی 
دولـت چیـن نیـز می توانـد ابعـاد 
بحـران را بـرای پکـن گسـترده تر و 
عمیق تر نمایـد. غرب پـس از وقوع 
جنـگ اوکرایـن، میـزان مرزبنـدی 
ایدئولوژیـک خـود بـا قدرت هـای 

شـرقی نظیـر روسـیه و چیـن را 
بیـش از پیـش تقویـت و روشـن 
کـرده و در مـورد موضوعاتـی نظیر 
مسـاله تایـوان )کـه چیـن ادعـای 
حاکمیـت بـر آن را دارد و آمریـکا 
قویًا بـه تقویت تایـوان در برابر چین 
می پـردازد(، نشـان داده کـه حاضـر 
بـه اسـتفاده از تمامـی ظرفیت های 
خـود جهـت مقابلـه بـا پکن اسـت. 
مسـاله ای کـه البتـه پیشـتر برخـی 
در سـطحی  را  نمودهـای خـود 
ضعیف تـر، در قالـب اعتراضـات 
هنـگ کنـگ و نـوِع کنشـگری 
غـرب در قالـب آن نیـز نشـان داده 
اسـت. از ایـن رو، انتظار مـی رود که 
در روزهـای آتـی، جـدای از عیـان 
شـدن بیش از پیـش نارضایتی های 
مردم چین از مقررات سـخت گیرانه 

و محدودکننـده مرتبـط بـا اجـرای 
سیاسـت کووید صفر در کشورشان، 
دولت هـای غربـی نیـز بـه نحـوی 
عیان تـر در این رابطـه موضع گیری 
و البتـه کنشـگری میدانـی داشـته 
باشـند )البته کـه برخـی دولت های 
غربی نظیر آمریـکا در روزهای اخیر 
به صراحـت در مورد تحـوالت چین 
موضـع گیـری کرده انـد(. در ایـن 
چهارچـوب، احتمـااًل نـوِع واکنـش 
دولـت چیـن بـه مسـاله اعتراضات 
ایـن کشـور نیـز بـا پاسـخی قاطـع 
همـراه خواهد بـود و پکن بـا تحلیل 
آن بـه مثابـه نسـخه ای جدیـد از 
پـروژه کنشـگری غرب علیـه منافع 
خود، کنـش امنیتـی در رابطـه با آن 
را در دسـتورکار قـرار خواهـد داد. در 
ایـن فضـا، نـه تنهـا شـدت تنش ها 

افزایـش  غـرب  و  چیـن  میـان 
مـی رود  نتظـار  ا بلکـه  می یابـد 
سـازمان های بیـن المللـِی غـرب 
محور نیز تـا حد زیـادی علیـه چین 
موضـع گیـری داشـته باشـند و در 
عرصـه تضعیـف منافـع ملـی چین، 
فعـال شـوند. سـناریویی کـه البتـه 
تاکنـون جلوه هـای خـود را در قالب 
نمونه هـای مختلـف بیـن المللی به 
نمایـش گذاشـته و حاکـی از نوعـی 
جنـگ هیبریدی از سـوی غـرب در 
مواجهه بـا دشـمنان و مخالفان خود 
در عرصـه معـادالت بیـن المللـی 
اسـت. از ایـن رو، انتظـار مـی رود 
کـه چیـن در روزهـا و ماه هـای 
آتـی، شـرایط پرنوسـانی را پیش رو 
داشـته باشـد و البتـه بـا چالش های 

گسـترده ای نیـز مواجـه شـود.
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رسانه های آمریکایی فاش کردند که ایاالت متحده در حال مذاکره با کشورهای 
عربی در خاورمیانه برای انتقال مجموعه ای از سامانه های دفاع هوایی موجود در 

منطقه به اوکراین است.
به گزارش ایسنا، گرک هایز، مدیر اجرایی شرکت دفاعی ریتیان تکنالوجیز در مصاحبه 
با مجله پولیتیکو گفت، هدف از این اقدام ارسال سامانه های موشکی پیشرفته زمین به 

هوا »ناسامز« )NASAMS( به اوکراین ظرف سه تا شش ماه آینده است.
وی افزود، ایاالت متحده ظرف دو سال آینده این سامانه ها را با سامانه های موشکی 

زمین به هوا جایگزین خواهد کرد.

هایز گفت، سامانه های موشکی پیشرفته زمین به هوای ایاالت متحده در سراسر 
خاورمیانه پراکنده شده است و واشنگتن و ناتو در حال حاضر با دو کشور خاورمیانه که 
از این سامانه ها استفاده می کنند برای انتقال آنها به اوکراین رایزنی می کنند. انتقال 
این سامانه ها از خاورمیانه سریع تر از ساخت آن ها در ایاالت متحده است چرا که زمان 
زیادی برای تهیه قطعات الکترونیکی و موتورهای موشکی نیاز است و فرآیند ساخت 

آنها 24 ماه طول می کشد.
هایز از ذکر نام دو کشوری که قرار است این سیستم ها را به کی یف بفرستند، خودداری 
کرد. با این حال، پولیتیکو نوشت، بر اساس آنچه که سوابق آژانس همکاری امنیتی 

دفاعی وزارت دفاع آمریکا »پنتاگون« نشان می دهد، دو طرف این معامله در منطقه 
عمان و قطر هستند.

این مجله نوشت، عمان در سال 2014 با »ریتیان« قراردادی درخصوص سامانه های 
»ناسامز« امضا کرد و قرار شد این سامانه ها در سال 2016 تحویل داده شوند. همچنین 

در سال 2019 آمریکا با خرید این سامانه ها از سوی قطر موافقت کرد.
ناسامز یک سامانه دفاع موشکی »زمین به هوا« با برد متوسط تا بلند است که اوکراین 
از ایاالت متحده آمریکا درخواست کرده بود زیرا ساح های روسی می توانند اهدافی 

را در فاصله بیش از 100 مایلی هدف قرار دهند.

انتقال سامانه های 
دفاع هوایی از 
کشورهای عربی به 
اوکراین

قصد تازه آمریکا در منطقه 
چیست؟

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل دفترپایش فراگیرسازمان 
حفاظت محیط زیست تشریح کرد:

آخرین وضعیت کیفیت 
سوخت در کشور

وی افزود: مثـًا از سـریال کاراگاه علوی که حسـن هدایـت در دهه 70 
سـاخته بـود بگیرید تـا سـریال محاکمه کـه بازهـم هدایت سـاخته بود 
و بسـیار کارهای دیگـر مانند مدارصفـر درجه حسـن فتحـی و مجموعًا 
هرآنچه از ایـن تولیـدات دیده ایم بحـث خفقان سیاسـی آن زمـان بوده 
اسـت و به شـخصه ندیده ام کـه تاکنون کسـی بـه ایـن دوره تاریخی با 
نـگاه کمـدی ورود کـرده باشـد. ایـن ویژگـی خوبـی اسـت و کاری که 
افشـین هاشـمی )کارگردان اثـر( در این سـریال انجام داده شـبیه کاری 
اسـت کـه کمـال تبریـزی در دهـه 70 و در کار لیلی بـا من اسـت انجام 
داد و آن ایـن بـود کـه ورود نگاه شـوخی و کمـدی و متفاوت بـه فضای 
جنگ را آغـاز کـرد و راه باز شـد تا افـرادی چـون مسـعود ده نمکی این 

مسـیر را ادامـه دهند.
وی افزود: بر این اسـاس کاری که افشـین هاشـمی انجام داده اسـت به 
لحاظ مسـیری که باز کـرده شـبیه کار کمـال تبریزی بوده اسـت ضمن 
این که خفقان سیاسـی و پلیسـی آن دوره تا حدودی مـورد پرداخت واقع 
شـده و نمود آن شـخصیت تیمسـار آیرم اسـت که رئیس نظمیه سفاک 
و سـتمگر اسـت ولی تاکیـد روی این موضـوع نیسـت و بیشـتر روی بار 
کمدی قصه تاکید شـده اسـت. مترجـم نمایشـنامه »زبان یـک پرنده« 
نوشـته آلن مـک الفلیـن بـا اشـاره بـه خاقیت هـای پرداخته شـده در 
شـبکه مخفی زنـان گفـت: عـاوه بـر اینهـا موضوعاتـی که پیشـتر به 
تصویـر کشـیده نشـده بودند و پیشـتر بـه صـورت مکتـوب می خواندیم 
را در ایـن اثـر می بینیـم؛ موضوعاتـی مانند تأسـیس اداره سـجل و ثبت 
احوال و اولین نسـل از شناسـنامه هایی که بـرای ملت ایران صادر شـده 
اسـت تا فامیلی های گهـگاه فکر نشـده و مضحکـی که بعداً بسـیاری از 
خانواده هـا ناچـار شـدند تغیرشـان دهنـد دسـتمایه هایی بوده اسـت که 
در البـای فرازهای کمـدی قصه شـبکه مخفی زنـان به آنهـا پرداخت 

شـده است.
وی افـزود: مبحـث چند زنـه بـودن هـم در فرامتن هـای سـریال مورد 
پرداخت قـرار گرفته اسـت یا بـه موضوعی چـون پسـرزایی و دخترزایی 
در آن زمـان اشـاره شـده اسـت؛ زمانـی کـه ایـران کم کـم از سـنت به 
مدرنیسـم حرکت می کـرده و این موضوعـات همچنان غلیـظ و پررنگ 
بـوده اسـت. شـخصیت میـرزا محمـود زنبورکچـی بـا بـازی سـیامک 
انصـاری تمـام ایـن نـکات و الیه هـای اجتماعـی و اعتقادی و سیاسـی 

ظریـف را پشـت کمـدی اش دارد و اینهـا نـکات جالبی اسـت.
معاونـی تاکید کرد: نبایـد این سـریال را صرف کمدی بودنـش نگاه کرد 
و باید حتمًا بـه خاقیتی که الیه های سیاسـی، اجتماعـی و ایدئولوژیک 

را با کمدی درآمیخته اسـت توجه شـود.

یک منتقد سینما گفت: سریال »شبکه مخفی زنان« 
از جمله اولین آثاری است که روایتی کمدی از شرایط 
زیست در دوران خفقان پلیسی حکومت رضاشاه را به 
تصویر می کشد. مازیار معاونی و در توضیح مضمون و 
فضای سریال شبکه مخفی زنان که این روزها در حال 
پخش از شبکه نمایش خانگی است، بیان کرد: سریال 
شبکه مخفی زنان کمدی ای است که در فضای تاریخی 
می گذرد و فضایی مرتبط با حکومت پهلوی یعنی حکومت 
رضاشاه را به تصویر می کشد. قبل از این سریال هرچه 
از این دوره تاریخی سریال و تولید نمایشی داشته ایم 
تولیداتی بسیار جدی بوده اند که تاکیدشان روی خفقان 

سیاسی و پلیسی آدم های رضاشاه بوده است.

گزارش

 گفت و گو با یک منتقد سینما درباره سریال
»شبکه مخفی زنان«:

 »شبکه مخفی زنان«
صرفا کمدی نیست 

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: کیفیت سوخت در 
مناطق پرتردد و مسیرهای بین شهری 
کانشهرها با استانداردهای موجود در کشور 

مطابقت دارد.
با آغاز فصل سرما و برودت هوا، آلودگی هوا 
خود را به شکل افزایش آالینده های جوی 
نشان می دهد. در این میان کیفیت سوخت 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
هلنا کعبی درباره آخرین وضعیت پایش 
سوخت در کشور اظهار کرد: به دلیل وجود 
استانداردهای تعیین شده برای کیفیت 
سوخت ها، پایش اولیه سوخت کشور تحت 
نظارت سازمان ملی استاندارد انجام می شود. 
با توجه به اینکه سوخت یک محصول است، 
دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط 
زیست برای اطمینان از کیفیت و عملکرد 
سوخت ها عملیات پایش را انجام می دهد 
البته این وظیفه قانونی دفتر پایش نیست و 
جهت اطمینان از کیفیت و عملکرد سوخت 

این کار را انجام می دهد.
وی ادامه داد: ساالنه حدود 180 تا 200 نمونه 
سوخت به صورت تصادفی از استان های 
مختلف برداشت می شوند. نتیجه این پایش ها 
نشان داده است که کیفیت سوخت در مناطق 
پرتردد و مسیرهای بین شهری کانشهرها با 
استانداردهای موجود در کشور مطابقت دارد 
و به طور متوسط در کانشهرها مشکلی در 

کیفیت سوخت نداریم.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت 
محیط زیست، با تاکید بر اینکه در شهرهای 
بزرگ مشکل کیفیت سوخت وجود ندارد، 
گفت: تعدادی از پاالیشگاه ها نیز قصد دارند 
که سوخت تولیدی آن ها به یورو 5 تبدیل شود 
که این موضوع نهایی شده است. در برخی از 
گزارش های ارائه شده عاوه بر پاالیشگاه ها 
تعدادی از مجموعه ها نیز به دلیل افزایش 
مصرف در حال تاش برای فراهم کردن 
شرایط به منظور تولید سوخت یورو 5 هستند 
که ما نیز این مورد را بررسی می کنیم اما 
تاکنون نمونه ای ارائه نشده است. مکاتبات 
الزم با این مجموعه ها انجام شده است اما در 
حال حاضر اطاعات دقیقی درباره اقدامات 

آن ها وجود ندارد.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره جایگزینی ایستگاه های 
کیفیت اظهار کرد: به دلیل هزینه باال، هنوز 
هیچ اقدامی برای جایگزینی صورت نگرفته 
است. فعًا در حال انجام تست مقایسه ای 
بین یکی از ایستگاه های تولید ملی- که 
فرایند آن با استانداردهای داخلی کشور 
همخوانی دارد _ با یکی از ایستگاه های به 
تازگی خریداری شده هستیم. ما از کیفیت و 
کالیبراسیون دستگاه خریداری شده اطمینان 
داریم. کعبی در پایان تاکید کرد: اگر بعد از 
یک ماه که دو هفته از آن گذشته است، نتایج 
تست ها به ما ارسال شود و بتوانیم برای ذرات، 
این دستگاه را وارد سیستم کنیم می توانیم 
با توجه به قیمت مناسب آن، بخشی از 

ایستگاه ها را توسعه دهیم

بحران ساز شدن سیاست »کووید صفر« در چین
ویروسی که در دامان خالق افتاد!

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبر داد:

تکذیب حذف فوق العاده ویژه کارکنان دولت در مجلس

 یلدا توکلی  در کوچه پس کوچه های شهر که بگردی مطمئناً از 
جلوی خانه هایی رد می شود که سالها از ساخت آن گذشته است، 
خانه هایی که در محله های قدیمی و در کنار یکدیگر بافتی به نام بافت 

فرسوده را تشکیل می دهند، بافتی که اگر چه همت مسئولین بر رفع 
آن است اما همچنان در حال رشد هستند.

• بافت فرسوده و پیچیدگی های ویژه

بافت هـای فرسـوده شـهری، محـات فرسـوده ای در فضـای 
شـهری اسـت که مسـائل و پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگـی و شـیوه خـود را دارد . این محـات و بافت ها از یک سـو 
دارای ریشـه های سـکونتی ارزشـمند با غنای فرهنگی، اجتماعی 
و معماری اسـت و از طـرف دیگر به جهت فرسـودگی شـدید، نبود 
دسترسی مناسـب به خدمات شهری و بهداشـتی، وجود مشکات 
اجتماعـی و امنیتـی و آسـیب پذیری در برابـر زلزلـه، سـیل و آتش 
سـوزی و نیز عـدم تطابق بـا زندگـی امروز شـهری و شهرسـازی 
مـدرن دارای مشـکات رو بنایـی و زیر سـاختی هسـتند. در حال 
حاضر یک سـوم جمعیت کشـور در مناطق ناپایدار سـکونت دارند 
ایـن در حالی اسـت که طـی این سـال ها فقـط 10 درصـد بناهای 
ناپایدار نوسـازی شـد که شـامل 219 هزار واحد می شـود و به جای 
آن 700 هـزار واحد جدید سـاخته شـد. در زمان حاضـر 2 میلیون و 
700 هزار واحـد بنای ناپایـدار در بافت های فرسـوده کشـور وجود 
دارد و متاسـفانه بـا نگاهـی بـه عملکـرد دولت هـای قبـل شـاهد 
غفلتـی بـزرگ در نوسـازی بافت های فرسـوده و ترمیمـی مناطق 

حاشیه نشـین شـهرها هستیم.
•  ایجـاد انگیـزه در سـرمایه گـذاران بـرای ورود بـه 

صه عر
محمد آیینی معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیر عامل شـرکت 
بازآفرینـی شـهری اسـت. وی در این بـاره اذعان داشـت: بـا توجه 
بـه گسـتردگی بافت هـای فرسـوده شـهری کشـور، تاش هـا بر 
این اسـت تا ایـن بافت هـا با مشـارکت مـردم و حمایـت مجموعه 

حاکمیت یعنی سـه قوه مقننـه، قضاییـه و مجریه بازآفرینی شـود 
و مردم و سـایر بخش هـا در ایـن زمینـه به دولـت و شـهرداری ها 
کمک کننـد تا ایـن طـرح در بهترین وضعیت به سـرانجام برسـد. 
وی بـا تاکید بر اینکـه تاش ها بر این اسـت تـا موانع سـر راه طرح 
بازآفرینـی بافت هـای فرسـوده بـا کمـک دسـتگاه های اجرایـی 
برطرف شـود گفت: به دنبال یک بسـته تشـویقی کاملی هسـتیم 
کـه انگیـزه را در سـرمایه گـذاران بـرای ورود بـه عرصه بـه وجود 
آوریم. البتـه انبوه سـازان نیز در این بخـش انتظاراتـی دارند و یکی 
از مشـکات سـازنده ها طوالنـی بـودن زمـان صـدور پروانه های 
سـاختمانی اسـت که به جای صدور یـک ماهه حدود یک سـال به 
طول می انجامـد. وی ادامه داد: سـازندگان واحدهای مسـکونی در 
بافت های فرسـوده نیز انتظار سـرعت عمـل در صدور پایـان کار را 
دارند و ایـن مهم باید از سـوی شـهرداری ها مورد توجه قـرار گیرد. 
همچنیـن سـازنده ها از دولت انتظـار دارنـد در جهت تأمیـن منابع 
مالی تسـهیات ارزان قیمت را بـرای آنهـا فراهم کند کـه این امر 

بـا جدیـت پیگیری می شـود.
•  تسهیالت با نرخ ۹.۵ درصدی

مدیر عامـل شـرکت بازآفرینی شـهری ایـران متذکر شـد: اعمال 
تمـام شـرایط نهضـت ملـی مسـکن بـرای بازآفرینـی بافت های 
فرسـوده ضرورت نـدارد ضمن آنکه نرخ سـود تسـهیات اعطایی 
به نسـبت نهضت ملی مسـکن تفاوت دارد و به حداقل چهار تا 9.5 
درصـد کاهش می یابـد. وی اظهار داشـت: تسـهیات با نـرخ 9.5 
درصدی بـه زودی برای  هشـت هزار واحد مسـکونی در بافت های 

فرسـوده کشـور از طریـق رسـانه ها اعام می شـود. آیینـی گفت: 
براین اساس سـازندگان واحدهای مسـکونی در بافت های فرسوده 
می توانند وارد سـامانه مربوطه شـده و ثبت نام را انجـام دهند و این 
تسـهیات بـرای کانشـهرهای مانند کـرج 400 میلیـون تومان 
اسـت که تا 300 میلیون تومـان آن با نرخ 9.5 درصد اسـت و مابقی 
آن بـا نـرخ 18.5 درصـد خواهـد بـود کـه  در مجمـوع برای شـهر 
کرج با نـرخ سـود 11 درصـد اسـت. وی تصریـح کرد: سـازندگان 
از شـهرداران و دبیرخانه های شـورای عالی شهرسـازی انتظار یک 
بسـته تشـویقی شهرسـازانه دارند که باید فضا را برای فعالیت این 
افراد فراهـم کنیم تـا وارد عرصه سـازندگی در بافت های فرسـوده 
شهری شـوند. مدیر عامل شـرکت بازآفرینی شـهری ایران گفت: 
باید جهاد نوسازی را با نهضت ملی مسـکن همراه و هوشمندانه به 
سـمت بافت های فرسـوده هدایت کنیم زیـرا منافـع و مزیت های 

گوناگون دارد.
• یک سوم جمعیت ایران در مناطق ناپایدار

معاون وزیـر راه و شهرسـازی و دبیر سـتاد ملی بازآفرینی شـهری 
گفت: یک سـوم جمعیت ایـران در مناطـق ناپایدار بافت فرسـوده 
و حاشـیه شـهرها زندگـی می کننـد، در حقیقـت با سـد بزرگـی از 
بافت فرسـوده و حاشیه نشـین در کشـور مواجه هسـتیم، این مقام 
مسـئول انواع مشوق های تسـهیاتی، افزایش بنا، اسـتفاده از ماده 
18 اشـتغال و دیگر بسـته های حمایتی را از گام های اساسی دولت 
جهت تشـویق سـازندگان دانسـت که پیش بینی می شـود تحول 

بزرگی را ایجـاد کند. 

بافت فرسوده در کمین کالنشهرهاست

یک سوم جمعیت ایران ساکن مناطق ناپایدار



کلمـات و عبـارات مختلـف بـه غیـر از معنـای ظاهری 
خـود، بار احساسـی مثبـت یا منفـی مخصوص بـه خود 
را هـم منتقـل می کننـد. کلمـه »خودخـواه« یکـی از 
همین کلمات اسـت کـه بـار معنایی منفـی را بـه ذهن 
منتقل می کنـد و بـاور عمومـی ایـن کلمه اسـت که به 
نظـر می رسـد خودخـواه بـودن رفتـاری اشـتباه اسـت. 
حاال تصور کنیـد در موقعیتی هسـتید که بیشـتر از توان 
و حد وظیفه تان از شـما توقع داشـته باشـند، بـه نظرتان 
اهمیت دادن به خود در این موقعیت کار اشـتباهی است؟ 
پـس می بینید کـه خودخواهی همیشـه هم بد نیسـت و 

می تواند آسـایش و سـامت روان مـا را تأمیـن کند.
در این مطلب می خواهیم ۶ موقعیتی کـه خودخواه بودن 
در آن هـا بد نیسـت را بـه شـما معرفی کنیـم تـا بتوانید 
چارچوب هـای ذهنی تـان را دربـاره ایـن خصوصیـت 

اخاقـی تغییـر دهید.
»میشـل فلـدر« درمانگـر، می گویـد: »اگـر همیشـه 
بخواهیـم وقـت و انـرژی خودمـان را بـرای دیگـران 
صرف کنیم، خودمـان را در اختیـار دیگران قـرار بدهیم 
و بـرای خودمان وقـت و انـرژی نگذاریـم خیلـی زود از 
انگیـزه و انـرژی خالـی می شـویم و سـامت جسـمی، 
روانـی و عاطفـی خـود را بـه صـورت جـدی در معرض 
خطـر قـرار می دهیـم.« اجتنـاب از خودمراقبتـی باعث 
می شـود نیازهـای خـود را نادیـده بگیریـم و بیشـتر از 
خودمان، بـه دیگـران اهمیـت بدهیـم. فلـدر می گوید: 
»اگـر می خواهیـم صبـر، شـفقت، مهربانـی و گرمـی 
بـه دیگـران بدهیم، ابتـدا بایـد آن را بـه خودمان نشـان 

بدهیـم.«
ایـن طبیعـی اسـت کـه گاهـی تشـخیص مـرز بیـن 
خودخـواه بـودن و خـود مراقبتـی سـخت باشـد، پـس 
بهتر اسـت ۶ موقعیتـی کـه خودخواهـی در آن نـه تنها 
بـد نیسـت، بلکـه یـک موهبـت بـه حسـاب می آیـد را 
بشناسید تا بتوانید خود را از آسـیب های جسمی و روحی 

محافظـت کنیـد.
شـاید باورش سخت باشـد اما تنهایی نقشـی کلیدی در 
تأمیـن سـامت روان مـا دارد. وقتـی با خودتـان خلوت 
می کنیـد می توانیـد در خودتـان جسـت وجو کنیـد، 
خاقیتتـان را تقویـت کنیـد و در یـک کام، مخـزن 
سـوخت انرژی الزم بـرای ادامـه زندگی را پـر کنید. اگر 

مدتی اسـت که بـا خودتـان خلـوت نکرده اید، یـک آخر 
هفته یا حتـی چند سـاعت را فقط به خودتـان اختصاص 
دهید و به هیچ کسـی و هیچ چیـزی فکر نکنیـد به غیر 
از خودتـان. فلـدر پیشـنهاد می دهد یـک برنامـه روتین 
برای خلوت کردن داشـته باشـید تـا ناگهـان انرژی تان 

خالی نشـود.
حضـور در رویدادهـا، گردهمایی هـا و اجتماعـات واقعـًا 
فوق العاده هسـتند امـا گاهی حضـور بیش از حـد در این 
جمع ها باعث می شـود احسـاس فرسـودگی کنید. دقیقًا 
اینجاسـت کـه خودخـواه بـودن بد نیسـت چـون قبول 
کـردن یـک دعـوت دیگـر در ایـن وضعیـت، خیانت به 
خودتان اسـت. وقتی درگیر چنین احساسـی هسـتید به 
راحتی بـه دعوت ها جـواب »نـه« بدهید. اشـکالی ندارد 
که خودخـواه باشـید، با گفتـن جملـه ای مثل »بـه نظر 
خیلی جالـب و سـرگرم کننده اسـت امـا نمی توانـم این 
دفعه دعـوت شـما را قبـول کنـم« محترمانه جـواب رد 

بدهید و بـه خودتـان بپردازید.

معنای کلمه تعطیات در فرهنگ لغـات »دوره طوالنی 
فراغت و تفریح« اسـت. فرقی ندارد تعطیات را در خانه 
بگذرانید، در شـهر خودتان تفریح کنید یا یک مسـافرت 
طوالنی مدت بروید، به هر حـال تعطیات یعنی فراغت 
از مسـئولیت ها و انجـام تفریحـات مـورد عاقه تـان. 
شـیمر هولمز، مشـاور خانـواده و ازدواج، می گویـد: »اگر 
می توانیـم مرخصـی بگیریـم و نمی گیریـم، هیـچ 
کمکی بـه شـما نمی کنـد. مطمئـن شـوید کـه از تمام 
مرخصی هایتـان اسـتفاده می کنیـد و واقعـاً از کار کردن 
دور می شـوید، چـون فقـط بـا انجـام ایـن کار می توانید 

دوبـاره خودتـان را شـارژ کنید.«
در مطالعـه ای کـه در سـال ۲۰۱۸ انجام شـد مشـخص 
شـد حتی تعطیات کوتـاه هـم می تواند باعـث کاهش 
سـطح اسـترس شـود. در این مطالعه تاکید شـده اسـت 
که افـراد بعـد از ۳ روز تعطیلـی از نظر فیزیکی احسـاس 
بهتـری داشـته اند، کیفیـت خـواب آن هـا خوب شـده و 
خلق وخـوی بهتـری هـم پیـدا کرده انـد. نکتـه جالـب 

اینجاسـت که تاثیرات ایـن ۳ روز تعطیلی تـا ۵ هفته بعد 
هم قابل مشـاهده بود. پس فراموش نکنید که اسـتفاده 
از مرخصـی و اسـتراحت کـردن بـه معنـای خودخـواه 

بودن نیسـت.
معمواًل پیـش می آید که وقتـی در تاش برای رسـیدن 
به یک هـدف بزرگ هسـتید احسـاس خودخـواه بودن 
یا خودشـیفتگی کنید، اما بایـد بدانید خودسـازی بخش 
جدانشـدنی از مسـیر بهتـر شـدن زندگی اسـت. شـاید 
انرژی بیشـتری را صـرف خود کنیـد، به خانواده نسـبت 
بـه دوسـتی های اجتماعی بیشـتر توجـه کنید یـا برای 
رسـیدن به یک هـدف سـامتی روزانـه ۱ تا ۲ سـاعت 
زمـان بگذاریـد. بایـد بدانیـد کـه این هـا خودشـیفتگی 

. نیستند
»هیاری شونینگر« مشاور روانشـناس، اینطور توضیح 
می دهـد: »وقتـی از نیازهـای عاطفـی خودتـان دفـاع 
می کنید، در حال قدرتمندسـازی خودتان هستید. اینکه 
برای هر چیزی کـه می خواهید تـاش خـود را افزایش 

می دهیـد و از خودتـان حمایـت می کنیـد، بـه معنـای 
خودخواه بودن نیسـت. اگـر تاش و اقدامات شـما برای 
رسـیدن بـه هدف تان بـه دیگـران آسـیب نمی رسـاند، 

درحـال تمرین خودخواهی سـالم هسـتید.«
وقتی بـرای خود هدف گـذاری می کنیـد بایـد خودخواه 
بـودن را هم تمریـن کنید. وقتـی در حال جشـن گرفتن 
یک دسـت آورد بزرگ هسـتید هم باید خودخواه باشید. 
شـونینگر می گویـد: »وقتـی کسـی از بیرون بـه چنین 
موقعیتـی نـگاه کنیـد ممکـن اسـت فـردی کـه برای 
نقاط عطف شـخصی اش جشـن می گیرد را خودشیفته 
بدانیم.« نکته جالب اینجاسـت که مطالعات نشـان داده 
جشـن گرفتن موفقیت ها با صـدای بلند می توانـد تأثیر 
مثبتی بر دیگران داشـته باشـد. وقتی خودتان را تشویق 
می کنیـد، به دیگـران اجـازه می دهیـد که همیـن کار را 

برای شـما انجـام دهند.
همـه مـا لحظـات چالش برانگیـز مختلفـی را در طـول 
زندگـی تجربـه کرده ایـم و می دانیـم کـه بـاز هـم رخ 
خواهنـد داد. در این لحظات خودمراقبتـی می تواند برای 
ما نقشی حیاتی داشـته باشد. تجربه از دسـت دادن، ورود 
به یـک رابطه یـا خـارج شـدن از آن، بچـه دار شـدن یا 
شـروع یک زندگـی مسـتقل و تنهـا می توانـد تغییراتی 

گـذرا یـا مانـدگار در زندگی ایجـاد کند.
تمریـن خودخـواه بـودن در ایـن لحظـات می توانـد به 
شـکل کناره گیـر از مسـئولیت ها، تکیـه بـه دیگـران، 
درخواسـت کمـک از آن هـا و صـرف زمان بیشـتر برای 
کنکاش درون خـود باشـد. در این شـرایط نیازهای خود 
را با دیگـران در میان بگذاریـد و کاری را انجـام دهید که 
به آن نیاز داریـد. در این حالت می توانید روی احساسـات 
گیج کننـده مثل غم، پرخاشـگری یا ناامیـدی کار کنید.

• سخن آخر
وقت گذاشـتن بـرای خود به شـما امـکان ایجـاد تعادل 
بیشـتر در تمـام جنبه های سـامتی روحی و جسـمی را 
فراهم می کنـد. خودخواه بـودن می تواند به شـما کمک 
کند از نیازهای خود آگاه باشـید و به روشـی سـالم آن ها 
را بـرآورده کنید. بـا ایـن کار می توانید انـرژی الزم برای 
در کنار دیگـران بودن را به دسـت آورید و سـامت خود 

را هم حفـظ کنید.
verywellmind :منبع

گونـــاگون
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تیم بسکتبال ذوب آهن در یک دیدار خانگی به مصاف حریفی از رفسنجان اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رفت که این رقابت به سود میزبان به پایان رسید.
تیم بسکتبال ذوب آهن در چارچوب هفته دهم رقابت های لیگ برتر 
بسکتبال، در ورزشگاه ملت میزبان مس رفسنجان بود که این بازی با نتیجه 

۸۵ بر ۶۴ به سود سروقامتان ذوب آهن تمام شد.
فرزاد کوهیان این دیدار را با ترکیب آرمان زنگنه، محمد حسن زاده، علی 
کاشانی، سجاد مشایخی، فرید اصانی، محمدحسین احمدی، حمید ضیایی، 

امیرعلی قلی زاده و محمدرضا اکبری آغاز کرد.
در ادامه این مسابقه عرفان علی بافقی، مصطفی عبدالوند، محمدرضا 
بهرام زاد، سعید محمدی، پیام کیانی، محمد برزگر، مصطفی رضایی، محمد 

ترابی، سیامک ترابی خواه، آرش ثابتی و دانیال تحویلیان برای مس به 
میدان آمدند.

در کوارتر نخست ذوبی ها بازی را با برتری آغاز کردند و حتی با توجه به 
مصدومیت سجاد مشایخی و خروجش از زمین، باز هم با نتیجه ۲۲ بر ۱۴ 

پیش افتادند.
برتری گاندوها در کوارتر دوم و سوم نیز ادامه داد و علی رغم تاش رفسنجان 
و تساوی شمار گل ها کوارتر ۲ و ۳ به ترتیب با نتایج ۳۵ بر ۳۱ و ۶۱ بر ۴۹ به 

سود سبزپوشان میزبان به پایان رسید.
در نهایت کوارتر چهارم بازی نیز با اختاف ۲۱ امتیاز و نتیجه ۸۵ بر ۶۴ به 
سود ذوب آهن به پایان رسید تا امتیاز این دیدار به حساب گاندوها واریز شود.

هفته دهم لیگ برتر بسکتبال:

مس در کوره ذوب آهن گداخته شد!

فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی 
دریایی ارتش جمهوی اسامی 
گفت: فعالیت ها و مجاهدت های 
اساس  بر  ایران  دریایی  نیروی 
شرایط  با  متناسب  راهبردهای 
کشور در دوران دفاع مقدس، دوران 

سازندگی و دوران شکوفایی است.
امیر  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
دریا دار دوم علیرضا محمدی در 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه اصفهان در آستانه روز نیروی 
دریایی ارتش، افزود: نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسامی در دوران 
دفاع مقدس، راهبرد عدم غافلگیری 
در مقابل دشمن با رصد تحرکات، 
تجهیزات و تهیه طرح های عملیاتی 

را دنبال کرد.
وی افزود: در آن زمان نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسامی باحمله 
پیش دستانه باعث غافلگیری عراق 
شد به طوری که درسه عملیات بیش 
از ۷۰ درصد توان نیروی دریایی 

دشمن از بین رفت.
فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی 
دریایی ارتش جمهوی اسامی 
حفظ سیاست دریایی و جلوگیری 
از هررگونه تحرک دشمن در دریا، 
قطع خطوط مواصاتی عراق و 
جلوگیری از صادرات نفت از طریق 
دریا و بازنگهداشتن و تأمین امنیت 
خطوط مواصاتی خودی را از دیگر 
راهبردهای دوران دفاع مقدس 

عنوان کرد.
دریا دار محمدی افزود: نداجا در 
طول هشت سال دفاع مقدس با این 
راهبردها و بکارگیری یگانهای شناور، 
پروازی، تکاوران و تفنگداران دریایی، 
ایستگاه های راهداری و شنودی خود 
بیش از ۲۵ عملیات مختلف را طرح 

ریزی و اجرا نمود.
برقراری سیادت جمهوری  وی 
اسامی ایران در خلیج فارس و 
تنگه هرمز، حفظ مرزهای آبی و 
جزایر کشور، تأمین امنیت خطوط 
مواصاتی دریایی کشور و ممانعت از 
قطع صادرات نفت به عنوان شاهرگ 
حیاتی اقتصاد کشور در طول جنگ، 
حفاظت از منابع حیاتی و منافع در 
دریا، همکاری با سایر نیروهای مسلح 
در دفع تجاوز دشمن بعثی، شکست 
کامل نیروی دریایی رژیم متجاوز 
عراق پس از ۶۷ روز از آغاز جنگ 
تحمیلی و قطع خطوط مواصاتی 
و محاصره دریایی دشمن را از دیگر 
دستاوردهای حاصل از راهبردهای 
نداجا در دوران دفاع مقدس برشمرد.

دریادار محمدی افزود: دسترسی 
به نفت، قرار گرفتن در خطوط 
مواصاتی اقتصادی در آب های 
اقیانوس هند و تنگه های راهبردی 
هرمز، ماالکا، باب المندب و کانال 
سوئز ضرورت حضور نیروی دریایی 
ایران در عرصه آب های اقیانوس 
هند برای دستیابی به اهداف ملی را 

ایجاب می کند.
فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
ارتش جمهوی اسامی با بیان اینکه 
پس از جنگ و با آغاز دوران سازندگی، 
بازسازی و تجدید قوا در بخش های 
مختلف نیروی دریایی احساس 
می شد، افزود: بنابراین حفظ و بهینه 
سازی وضعیت موجود، نوسازی و 
بومی سازی سامانه های مختلف، 
طراحی و ساخت سامانه های جدید 
و آینده نگری نیازهای نیروی دریایی 

به عنوان راهبرد اصلی دنبال شد.

 خبر
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نیروی دریایی بر اساس 
راهبردها با شرایط 

پیش می رود

فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی 
دریایی ارتش:

خلوت کردن با خود و جستجو در خود؛

خودخواه باشیم به شش شرط!

چیزی به جشـن آمدن زمسـتان نمانده و هوا تاریک تر و سـردتر می شود. 
در این بین مشـکات عدیـده دارویی و افزایـش ابتا به کرونا مسـاله ای 
اسـت که از ابتـدای پاییز دلسـوزان را به فعالیت واداشـته اسـت تا تصمیم 

گیران تصمیمـی بگیرند.
• هشـدار تجویـز و مصـرف بی رویـه آنتی بیوتیـک و 

دگزامتـازون
یک اپیدمیولوژیسـت بـا بیان اینکـه احتمـال افزایـش مجـدد آنفلوآنزا و 
بویـژه کرونـا در زمسـتان وجـود دارد، در عیـن حـال نسـبت بـه تجویز و 

مصـرف بی رویـه آنتی بیوتیـک و دگزامتـازون هشـدار داد.
دکتـر بابک عشـرتی با اشـاره بـه وضعیـت ابتـا بـه آنفلوآنـزا و کرونا در 
کشـور، گفت: در حـال حاضر به طـور کلی تعـداد مـوارد کرونـا و آنفلوآنزا 
در کشـور رو بـه کاهـش اسـت. رونـد سـالیانه بیماری های حاد تنفسـی 
در کشـور هـم امسـال زودتر آغـاز شـد و هم طبعـاً زودتـر رو بـه کاهش 
می گذارد. البته اینطور نیسـت که شـرایط شـهریور ماه را داشـته باشـیم، 

اما رو بـه کاهش گذاشـته اسـت.
وی با بیـان اینکه آنفلوآنزایی که امسـال بـا آن مواجه بودیم، سـوش های 
قدیمی H۱N۱ و بخشـی هـم H۳N۲ بـود، گفت: بر این اسـاس امسـال 
در ابتـا به آنفلوآنزا با سـویه عجیـب و جدیـدی درگیر نبودیـم و می توان 
گفت که تقریبًا شـرایط ماننـد سـال های قبل از کرونـا بوده اسـت. منتها 
امسـال یک ویژگـی کـه در اپیدمـی آنفلوآنـزا وجود داشـت، این بـود که 
عائم تنفسـی را در کـودکان بیشـتر شـاهد بودیم، امـا به لحـاظ تعداد و 

رونـد، تقریباً شـرایط ماننـد قبل از کرونـا بود.
• احتمال روند افزایشی کرونا در زمستان

عشـرتی درباره احتمال مواجه شـدن بـا موج دیگـری از آنفلوآنـزا یا کرونا 
در زمسـتان، گفت: احتمال اینکه مجدداً در زمسـتان هم در زمینه آنفلوآنزا 
و به ویـژه در کرونـا افزایش موارد را داشـته باشـیم، وجـود دارد. باید توجه 
کرد کـه به طـور کلـی وقتی سـطح ایمنـی جامعـه نسـبت به ویروسـی 
کاهـش می یابـد، مردم جامعه نسـبت بـه آن ویروس حسـاس می شـوند 

و در نتیجـه احتمال ابتایشـان باال مـی رود. بر همین اسـاس هم احتمال 
دارد که در بیمـاری کرونا در زمسـتان افزایش موارد را داشـته باشـیم.

• امکان افزایش موارد مرگ هم وجود دارد
وی دربـاره امـکان افزایـش مرگ هـای کرونایی در زمسـتان نیـز گفت: 
این موضوع به سـویه در گـردش کرونا بسـتگی دارد و اگر سـویه جدیدی 
با کشـندگی باالتـر شـیوع یابـد، امـکان افزایش مـوارد مرگ هـم وجود 
دارد؛ امـا فعـًا انواعـی از اُمیکرون به عنوان سـویه مهـم و غالـب در دنیا 
شـناخته می شـود. فعًا هم با جهـش خطرناکی مواجـه نبودیم، امـا نباید 
فرامـوش کنیم که جهش های کرونا زیاد اسـت و ممکن اسـت به سـمت 

خطرناک شـدن پیـش رود یا اینکه به سـمت خفیف شـدن پیـش رود.
• نحوه تشخیص کرونا از آنفلوآنزا

وی درباره نحـوه افتراق کرونـا و آنفلوآنزا گفت: به لحـاظ بالینی نمی توان 
 PCR کرونـا را از آنفلوآنـزا افتـراق داد و به طور دقیـق با آزمایش و تسـت
اسـت که مشـخص می شـود که فردی بـه کرونا مبتاسـت یـا آنفلوآنزا. 
در عیـن حال هـر دو بیمـاری عائـم تنفسـی دارنـد. در سـویه اُمیکرون 
کرونا عائم عمدتـًا گلـودرد، سـرفه و آبریزش بینـی اسـت و در آنفلوآنزا 
هم همیـن عائـم وجـود دارد. البتـه ممکـن اسـت بـدن درد در آنفلوآنزا 
بیشـتر و در کرونـا کمتـر باشـد. در عین حـال اگـر قسـمت های تحتانی 
دسـتگاه تنفس گرفتار شـود، تب و لرز و سـرفه شـدیدتر و حـال عمومی 

بیمـار بدتر می شـود.
عشـرتی درباره مدت زمان مراقبت بـرای عدم انتقال بیمـاری به دیگران، 
گفت: بیمـاران باید تـا سـه روز بعد از زمـان از بیـن رفتن عائـم مراقبت 
کننـد. البتـه عمـده میـزان عفونت زایـی با قطـع شـدن عائـم برطرف 
می شـود و اگر بیماران تا سـه روز بعـد از رفع عائـم هم اسـتراحت کرده 
و مراقبـت کننـد، کامًا می تـوان مطمئن بـود که بیمـاری را بـه دیگران 

منتقـل نمی کنند.
• شرایط تجویز و مصرف آنتی بیوتیک و دگزامتازون

این اپیدمیولوژسـت تاکیـد کـرد: از مردم خواهـش می کنم کـه به صرف 

سـرماخوردگی، گلـودرد، آبریـزش بینـی و حتـی سـرفه، آنتی بیوتیک را 
بـه صـورت خودسـرانه مصـرف نکننـد. هیـچ یـک از ایـن مـوارد دلیلی 
بـر مصـرف آنتی بیوتیـک نیسـت. زیـرا عمـده بیماری های حاد تنفسـی 
که اکنـون بـا آن مواجهیـم، ویروسـی اسـت و در شـرایط عـادی همین 
کـه فـرد اسـتراحت کنـد، مایعـات بخـورد و تب بُـر بخـورد، کفایـت 
می کنـد و نیـازی بـه آنتی بیوتیـک نیسـت. بایـد توجـه کرد کـه مصرف 
بی مـورد آنتی بیوتیـک، خطـرش بسـیار بیشـتر اسـت و می توانـد منجر 
به مقاومـت آنتی بیوتیکی شـده و بـا میکروب هـای عجیـب و غریب که 
درمان هـای سـختی دارنـد،   مواجه شـویم. بنابراین خواهشـم این اسـت 

که مـردم از پزشـک درخواسـت آنتی بیوتیـک نکننـد. آنتی بیوتیک فقط 
در بیماری هـای میکروبـی و آن هـم در شـرایط خـاص خـودش تجویـز 

می شـود.
عشـرتی گفـت: در عیـن حـال تجویـز دارویـی ماننـد دگزامتـازون هم 
در شـرایط سـبک و سـرپایی ابتا به بیمـاری درسـت نیسـت. در ظاهر 
مصـرف دگزامتـازون آب روی آتـش ریختـن اسـت، امـا ایـن دارو جزو 
کورتون هاسـت و مشـکات خـاص خـودش را دارد. اصـًا دگزامتازون 
دارویی بیمارسـتانی اسـت و در حوزه سـرپایی خیلی درسـت نیسـت که 

اسـتفاده شود.

 زهرا وفایی نیا  آیا بـا واردات خـودرو، قیمت خودروی داخلی شکسـته 
خواهـد داشـت و قرار اسـت چه نـوع و چـه تعـداد خـودرو وارد شـود؟ عبد 
الناصر درخشـان عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
در پاسخ به این سـؤاالت گفت: هنوز خودرویی وارد نشـده و زمانی تأثیرش 
را می بینیم که مصرف کننده ایرانـی بتواند از آن خودروی خارجی اسـتفاده 
کند. نماینده سیسـتان و بلوچسـتان ادامـه داد: دقیقاً تعـدادش را نمی دانم 
ولـی تعـداد قابل توجهی خـودروی خارجی تـا پایـان ۱۴۰۱ وارد می شـود. 
از برنـد آن هـم بی اطاعـم امـا خودروهایـی در ِرنج ۱۰ تـا ۲۰ هـزار دالر 

خواهـد بود.

وی در پاسـخ به این پرسـش که »اآلن قشـر متوسـط حتی در خرید پراید 
هم ناتوان هسـتند، آیا خریـد آن خودروهـای خارجی در اسـتطاعت طبقه 
ضعیف جامعـه خواهد بود؟«، بیان داشـت: قرار اسـت خودرویی وارد شـود 
کـه همـان طبقـه متوسـط و کم درآمـد کـه از خـودروی داخلی اسـتفاده 

می کنـد بتوانـد آن را خریـداری کند.
درخشـان در توضیحات بیشـتر راجع زمان انجام این برنامه گفت: مجلس 
قانونـش را مصـوب کـرد و دیگـر دسـت دولـت اسـت، آئین نامـه اش هم 
نوشته شـده اسـت. فکر می کنـم تا دو مـاه دیگـر یعنـی قبـل از بهمن ماه 

نهایی شـود.

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس یازدهـم همچنیـن دربـاره 
اثرگـذاری واردات بر قیمت هـای داخلی توضیـح داد: قاعدتاً بـا واردات هر 
کاالیی ازجملـه خـودرو باید قیمت هایـش فروکش کنـد. اما بـه این نکته 
هم دقت شـود کـه وقتی در بـازار رقابت وجود داشـته باشـد ایـن اتفاق رخ 
می دهد. خـودرو هم وابسـته بـا بازار اسـت و بـازار هم وابسـته بـه عرضه 
و تقاضاسـت. احتمااًل بـرای خـودروی داخلی هـم ازلحاظ تولیـد و کمیت 
مشـکل نداشـته باشـیم، البته امیـدوارم. شـرکت های خودروسـازی و در 
رأس آن وزارت صمـت با قاطعیت قول هایـی داده اند که قرعه کشـی های 

خودرویـی را هـم بردارنـد، البته مـا احتمـال می دهیم کـه بردارند. 

هشدار جدی یک اپیدمیولوژیست:

احتمال روند افزایشی کرونا در فصل سرما هست 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: صمیم
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
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 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
وعده داد:

حذف قرعه کشی
وعده خودرویی
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